
 

 
TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV 

 
 

LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ 
IKK-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT 

KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS 
 

 
 

Ikke alle produkter som er oppført i listen er omfattet av avtalen. Det er derfor 
også nødvendig å vurdere de andre delene av avtalen. 
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Posisjon i 
tolltariffen (HS)  

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som gir 
opprinnelsesstatus 

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

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

 

kapittel 2 Kjøtt og spiselig slakteavfall Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 1 og 2 må 
være fremstilt i sin helhet 

 

03.01 Levende fisk Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 3 må være 
fremstilt i sin helhet 

Fremstilling av ål fra yngel i 
posisjon  03.01 

03.02 
Fisk, fersk eller kjølt, unntatt 
fiskefileter og annet fiskekjøtt 
som hører under posisjon 03.04. 

 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 3 må være 
fremstilt i sin helhet 

Fremstilling fra yngel  under 
posisjon 03.011 

03.03 Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og 
annet fiskekjøtt som hører under 
posisjon 03.04 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 3 må være 
fremstilt i sin helhet 

Fremstilling fra yngel under 
posisjon  03.012 

03.04 
 

Fiskefileter og annet fiskekjøtt 
(også opphakket), ferskt, kjølt 
eller fryst. 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materiale er klassifisert i en 
posisjon annen enn produktet 

 

03.05 
 

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

Fremstilling hvor alle anvendte 
materiale er klassifisert i en 
posisjon annen enn produktet 

 

03.06 
 
Krepsdyr, med eller uten skall, 
levende, ferske, kjølte, fryste, 
tørkede, saltede eller i saltlake; 
krepsdyr med skall, dampkokt 
eller kokt i vann, også kjølte, 
fryste, tørkede, saltede eller i 
saltlake; mel og pelleter av 
krepsdyr, egnet til menneskeføde. 
 

  

 -  Tørkede produkter Fremstilling fra materialer fra 
enhver posisjon, også fra materialer 
under posisjon  03.06  

 

 - Mel og pelleter av krepsdyr, 
egnet til menneskeføde 

Fremstilling fra materialer fra 
enhver posisjon, også fra materialer 
under posisjon  03.06 

 

 -  andre Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 3 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

                                                 
1  Note: som “yngel under posisjon 03.01” forstås ikke fullt utviklet fisk på et post-larvestadium og 

inkluderer småfisk, unglaks, smolt og glassål. 
2  Se fotnote 1.  
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Posisjon i 
tolltariffen (HS)  

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som gir 
opprinnelsesstatus 

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

03.07 
 
Bløtdyr, med eller uten skall, 
levende, ferske, kjølte, fryste, 
tørkede, saltede eller i saltlake; 
virvelløse dyr som lever i vann, 
andre enn krepsdyr og bløtdyr, 
levende, ferske, kjølte, fryste, 
tørkede, saltede eller i saltlake; 
mel og pelleter av virvelløse dyr 
som lever i vann, andre enn 
krepsdyr, egnet til menneskeføde. 
 

  

 -  Tørekde produkter Fremstilling fra materialer fra 
enhver posisjon, også fra materialer 
under posisjon  03.07 

 

 - Mel og pelleter av virvelløse 
dyr, egnet til menneskeføde 

Fremstilling fra materialer fra 
enhver posisjon, også fra materialer 
under posisjon  03.07 

 

 -  andre Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 3 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

kapittel 4 Melk og melkeprodukter; 
fugleegg; naturlig honning; 
spiselige produkter av animalsk 
opprinnelse, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 4 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

ex kapittel 5 Produkter av animalsk 
opprinnelse ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted; unntatt: 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 1 og 5 må 
være fremstilt i sin helhet 

 

05.01 Menneskehår, ubearbeidd, også 
vasket eller avfettet; avfall av 
menneskehår 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 1 og 5 må 
være fremstilt i sin helhet 

 

05.04 Tarmer, blærer og mager av andre 
dyr enn fisk, hele eller i stykker, 
ferske, kjølte, fryste, saltede, i 
saltlake, tørkede eller røykte 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk. 

 

ex 05.11 Produkter av animalsk 
opprinnelse ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted; døde dyr 
av det slag som hører under 
kapittel 1 eller 3, uegnet som 
menneskeføde: 

  

0511. 10 - Sæd av storfe Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 1 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

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 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 1, 3 og 5 må 
være fremstilt i sin helhet 
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Posisjon i 
tolltariffen (HS)  

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som gir 
opprinnelsesstatus 

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

0511.99 ellers 

- Hestehår, hestehårsavfall og 
naturlige svamper av animalsk 
opprinnelse 

-annet 

 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 1 og 5 må 
være fremstilt i sin helhet  

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 1, 3 og 5 må 
være fremstilt i sin helhet 

 

 

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

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 6 må være 
fremstilt i sin helhet og verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50 % av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 

kapittel 7 Grønnsaker, røtter og knoller, 
spiselige 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 7 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

kapittel 8 Spiselige frukter, nøtter; skall av 
sitrusfrukter eller meloner 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 8 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

Kapittel 9 Kaffe, te, maté og krydderier Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
50 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 

kapittel 10 Korn Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 10 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

ex kapittel 11 Mølleprodukter; malt; stivelse; 
inulin; gluten av hvete; unntatt 

Fremstilt av materialer fra alle 
kapitler unntatt fra kapittel 10 

 

11.05 
 
Mel, pulver, flak, granulater og 
pelletter av poteter 

Fremstilt av materialer fra alle 
kapitler unntatt fra kapittel 7 

 

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

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 12 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

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

 

Fremstilling fra ethvert kapittel 
forutsatt at verdien av alle anvendte 
materialer ikke overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk. 

 

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

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 14 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

ex kapittel 15 Animalske og vegetabilske oljer 
og fettstoffer samt 
spaltningsprodukter derav; 
tilberedt spisefett: animalsk og 
vegetabilsk voks; unntatt 

Fremstilling fra materialer fra 
enhver posisjon 

 

15.07 til 15.15 Vegetabilske oljer og deres 
fraksjoner 

Fremstilling fra raffinerte råoljer  
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Posisjon i 
tolltariffen (HS)  

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som gir 
opprinnelsesstatus 

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

ex kapittel 16 Produkter av kjøtt, flesk, fisk, 
krepsdyr, bløtdyr eller andre 
virvelløse dyt som lever i vann; 
unntatt: 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 2 og 5 må 
være fremstilt i sin helhet 

 

ex 16.01 Mortadella; pølser Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer er klassifisert i annen 
posisjon enn selve produktet 

 

16.04 Fisk, tilbredt eller konservert; 
kaviar og kaviaretterlikninger av 
rogn 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer er klassifisert i annen 
posisjon enn selve produktet 

 

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

Fremstiling hver alle anvendte 
materialer er klassifisert i annen 
posisjon enn selve produktet 

 

ex kapittel 17 Sukker og sukkervarer; unntatt: Fremstilling fra enhver annen 
posisjon 

 

ex 17.01 Rør- og betesukker samt kjemisk 
ren sakkarose, i fast form, med 
tilsetning av smaks- og 
fargestoffer 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 17 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

1701.99 Ellers Fremstilling av råsukker  

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

Fremstilling fra enhver annen 
posisjon, forutsatt at verdien av alle 
de anvendte materialene ikke 
overstiger 50 % av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 

kapittel 18 Kakao og varer derav Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

 

kapittel 19 Produkter av korn, mel, stivelse 
eller melk; bakverk 

Fremstilling av materialer fra ethvert 
annet kapittel 

 

kapittel 20 Produkter av grønnsaker, frukter, 
nøtter og andre plantedeler 

Fremstilling fra enhver annen 
posisjon, forutsatt at verdien av alle 
de anvendte materialene ikke 
overstiger 60 % av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 

kapittel  21 Forskjellige tilberedte 
næringsmidler 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

 

ex kapittel 22 Drikkevare, etylalkohol og eddik; 
unntatt: 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

 

22.01 
 

Vann, herunder naturlig eller 
kunstig mineralvann og 
karbonisert vann, ikke tilsatt 
sukker, andre søtningsstoffer eller 
smaksstoffer; is og snø. 
 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra posisjon 22.01 må 
være fremstilt i sin helhet 
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Posisjon i 
tolltariffen (HS)  

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som gir 
opprinnelsesstatus 

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

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 

Fremstilling fra enhver annen 
posisjon, forutsatt at verdien av alle 
de anvendte materialene ikke 
overstiger 55 % av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 

22.06 
 

Andre gjærede drikkevarer (f.eks. 
eplevin (sider), pærevin og mjød); 
blandinger av gjærede drikke-
varer og blandinger av gjærede 
drikkevarer og alkoholfrie drikke-
varer, ikke nevnt eller innbefattet 
annet sted. 

 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon, unntatt fra 
posisjon 08.08  og 20.09 

 

ex kapittel 23 Reststoffer og avfall fra 
næringsmiddelindustrien; 
tilberedt dyrefôr; unntatt: 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

 

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. 

 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer er fremstilt i sin helhet 

 

23.09 
 

Tilberedte produkter av det slag 
som brukes til dyrefôr. 

 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

 

24.01 
 
Tobakk, ubearbeidd; avfall av 
tobakk. 

 

Fremstilling hvor alle anvendte 
materialer fra kapittel 24 er fremstilt 
i sin helhet 

 

24.02 
 

Sigarer, cerutter, sigarilloer og 
sigaretter av tobakk eller 
tobakkerstatninger. 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon, unntatt fra 
posisjon 24.03 

 

 

24.03  
 

Annen bearbeidd tobakk samt 
andre varer fremstilt av 
tobakkerstatninger; 
"homogenisert" eller "rekonsti-
tuert" tobakk; tobakkekstrakter og 
tobakkessenser. 

 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

 

 

 

 

ex Avsnitt V 
(kapittel 25 til 27) 

Mineralske produkter; unntatt: Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ex 25.15 Marmor, bare oppdelt ved saging 
eller på annen måte i kvadratiske 
eller rektangulære blokker med 
en tykkelse som ikke overstiger 
25 cm 

Kutting, ved saging eller på annen 
måte, av marmor (også saget) med 
en tykkelse som ikke overstiger 
25 cm 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
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Posisjon i 
tolltariffen (HS)  

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som gir 
opprinnelsesstatus 

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

ex Avsnitt VI 
(kapittel 28 til 38) 

Produkter fra kjemiske eller 
nærstående industrier; unntatt: 

Fremstilling fra materialer fra 
enhver annen  posisjon.  Materialer 
fra samme posisjon kan benyttes 
forutsatt at anvendte materialer ikke 
overstiger 20 %  av ferdigvarens 
pris fra fabrikk 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

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

Fremstilling av materiale fra enhver 
annen posisjon, unntatt posisjon 
11.08 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ex Avsnitt VII 
(kapittel 39 og 40) 

Plast og varer derav; gummi og 
varer derav; unntatt: 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ex 40.12 
 
Regummierte eller brukte, 
pneumatiske dekk av gummi 

 

Fremstilling av materiale fra enhver 
annen posisjon, unntatt posisjon 
40.11 

 

ex 40.17 Varer av hardgummi Fremstilling fra hardgummi Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ex Avsnitt VIII 
(kapittel  41 til 43) 

Rå huder og skinn, lær, pelsskinn 
og varer derav; salmakerarbeid; 
reiseeffekter, håndvesker og 
liknede beholdere; varer av 
tarmer (unntatt av 
wormgot):unntatt 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

41.04 til 41.06 Garvede eller “crust” huder og 
skinn, uten ull eller hår, også 
spaltet, men ikke videre beredt. 

Ettergarving av garvet lær;   
eller 
fremstilling av materialer fra enhver 
annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Avsnitt IX 
(kapittel 44 til 46) 

Tre og trevarer; trekull; kork og 
korkvarer; kurvmakerarbeider og 
andre varer av flettematerialer 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Avsnitt X 
(kapittel 47 til 49) 

Tremasse eller masse av andre 
cellulosefibermaterialer; papir 
eller papp for resirkulasjon 
(avfall); papir og papp samt varer 
derav 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Avsnitt XI 
(kapittel 50 til 63) 

Tekstilmaterialer og varer derav   Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Avsnitt XII 
(kapittel 64 til 67) 

Fottøy, hodeplagg, paraplyer, 
parasoller, spaserstokker, 
sittestokker, sveper, ridepisker og 
deler dertil; bearbeidede fjær og 
varer derav; kunstige blomster; 
varer av menneskehår 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
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Posisjon i 
tolltariffen (HS)  

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som gir 
opprinnelsesstatus 

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

Avsnitt XIII 
(kapittel 68 til 70) 

Varer av stein, gips, sement, 
glimmer eller liknende materialer; 
keramiske produkter: glass og 
glassvarer  

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Avsnitt XIV 
(kapittel71) 

Natur- og kulturperler, edle eller 
halvedle steiner, edle metaller, 
metaller plettert med edelt metall, 
og varer derav; bijouterivarer; 
mynter 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ex Avsnitt XV 
(kapittel 72 til 83) 

Uedle metaller og varer av uedle 
metaller; unntatt:  

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

82.06 Verktøy og redskaper fra to eller 
flere av posisjonene i 82.02 til 
 82.05, pakket i sett for detaljsalg 

Hver del i et sett må oppfylle 
regelen som gjelder for den enkelte 
del, som om delen ikke var i et sett. 
Imidlertid kan et sett som består av 
både opprinnelses- og ikke-
opprinnelsesprodukter, i sin helhet 
bli sett på som opprinnelsesprodukt, 
såfremt verdien av ikke-
opprinnelsesproduktene ikke 
overstiger 15 % av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 

Avsnitt XVI 
(kapittel 84 og 85) 

Maskiner, apparater og 
mekaniske redskaper; elektrisk 
materiell; deler dertil; apparater 
for opptak og gjengivelse av lyd; 
apparater for opptak og 
gjengivelse av bilder og lyd for 
fjernsyn, og deler og tilbehør til 
slike apparater 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Avsnitt XVII 
(kapittel 86 til  89) 

Kjøretøyer, luftfartøyer, fartøyer 
og annet transportutstyr 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ex Avsnitt XVIII 
(kapittel 90 til 92) 

Instrumenter og apparater til 
optisk, fotografisk, 
kinematografisk, medisinsk eller 
kirurgisk bruk samt måle-, 
kontroll- eller 
presisjonsinstrumenter og – 
apparater; ur: 
musikkinstrumenter; deler og 
tilbehør dertil; unntatt 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

kapittel 91 Ur og urdeler  Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
40 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 

kapittel 93 Våpen og ammunisjon: deler og 
tilbehør dertil 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
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Posisjon i 
tolltariffen (HS)  

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som gir 
opprinnelsesstatus 

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

ex Avsnitt XIX 
(kapittel 94 til 96) 

Forskjellige varer; unntatt Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

96.05 Reiseetuier for toalettbruk, for 
sying eller for rengjøring av sko 
og klær 

Hver del i et sett  må oppfylle 
regelen som gjelder for den enkelte 
del, som om delen ikke var i et sett. 
Imidlertid kan et sett som består av 
både opprinnelses- og ikke-
opprinnelsesprodukter, i sin helhet 
bli sett på som opprinnelsesprodukt, 
såfremt verdien av ikke-
opprinnelsesproduktene ikke 
overstiger 15 % av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 

Avsnitt XXI 
(kapittel 97) 

Kunstverker, samlegjenstander og 
antikviteter 

Fremstilling av materialer fra 
enhver annen posisjon 

Fremstilling hvor verdien av alle 
anvendte materialer ikke overstiger 
60 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

_______________  

 


