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1. EFTA-statene skal ved ikrafttreden av denne Avtalen avskaffe all importtoll og 
avgifter med tilsvarende virkning for produkter med opprinnelse i Egypt. 

  
2. Egypt skal avskaffe all importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for produkter 
som er listet i Tillegget til dette Vedlegg med opprinnelse i en EFTA-stat i samsvar med 
følgende tidtabell: 
 

a) For produkter listet i kategori A, skal toll og avgifter med tilsvarende virkning 
trappes ned som følger: 
 
- fra datoen for Avtalens ikrafttreden skal toll og avgifter reduseres til  

25 % av basistollsatsen 
- fra 1. januar 2008 skal resterende toll og avgift med tilsvarende 

virkning avskaffes. 
 

b) For produkter listet i kategori B, skal toll og avgifter med tilsvarende virkning 
trappes ned som følger: 
 
- fra 1. januar 2008 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 90 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2009 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 75 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2010 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 60 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2011 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 45 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2012 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 30 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2013 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 15 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2014 skal resterende toll og avgift med tilsvarende 

virkning avskaffes. 
 

c) For produkter listet i kategori C, skal toll og avgifter med tilsvarende virkning 
trappes ned som følger: 

. 
- fra 1. januar 2010 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 95 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2011 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 90 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2012 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 75 % av basissatsen, 
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- fra 1. januar 2013 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 60 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2014 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 45 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2015 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 30 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2016 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 15 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2017skal resterende toll og avgift med tilsvarende virkning 

avskaffes. 
 

d) For produkter listet i kategori D, skal toll og avgifter med tilsvarende virkning 
trappes ned som følger: 

 
- fra 1. januar 2011 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 90 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2012 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 80 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2013 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 70 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2014 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 60 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2015 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 50 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2016 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 40 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2017 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 30 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2018 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 20 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2019 skal hver toll og avgift med tilsvarende virkning 

reduseres til 10 % av basissatsen, 
- fra 1. januar 2020skal resterende toll og avgift med tilsvarende virkning 

avskaffes. 
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