Liste 2
Produkter som er berettiget til 100 % refusjon av industrielementet av den
ordinære tollsatsen når de har opprinnelse i et GSP+land eller et ordinært GSPland
Posisjon i tolltariffen
17.04
ex. 18.06

ex. 19.01

ex. 19.02

ex. 19.04

.1091
.1092
.1098
.9090
19.05

ex. 20.04

.1010
.1020
ex. 20.05

Varebeskrivelse
Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao.
Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.
Unntatt kakaopulver tilsatt sukker eller annet søtningsstoff under
varenummer 18.06.1000 (jf. liste 1)
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 04.0104.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5
vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted.
Unntatt malteekstrakt under varenummer 19.01.9010 (jf. liste 4)
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.
Unntatt fylt pasta med mer enn 20 vektprosent kjøtt, flesk eller slakteavfall
under varenummer 19.02.2010 (jf. liste 3)
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 tilbredt ved oppusting eller steking av korn eller
kornprodukter:
- - andre:
- - - popkorn (ristede, oppblåste maiskorn)
- - - andre:
- - - - til dyrefôr
- - - - ellers
- ellers:
- - annet
Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao;
alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater,
rispapir og liknende varer.
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:
- - - som inneholder minst 75 vektprosent av poteter
- - - ellers
Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under

.2010
.2020
ex. 21.03

.2021
.2029
.9010
.9091
.9099
ex. 21.04

.1011
.1019
.1020
.1030
.1040
.1050
.1060
.1090
21.05
ex. 21.06
.1001
.1009
.9020

.9051
.9052
.9060

.9093
.9098
ex. 22.02

posisjon 20.06.
- poteter:
- - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter:
- - - som inneholder minst 75 vektprosent av poteter
- - - ellers
Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer;
sennepsmel og tilberedt sennep.
- tomatketchup og annen tomatsaus:
- - annen tomatsaus:
- - - med innhold av kjøtt, flesk eller spiselig slakteavfall
- - - ellers
- andre:
- - majones og remulade
- - ellers:
- - - flytende ”mango chutney”
- - - ellers
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):
- - - - tørket
- - - - ellers
- - - grønnsakssuppe, også innkokt, uten innhold av kjøtt, flesk eller
ekstrakter derav
- - - fiskesuppe (inneholdende minst 25 vektprosent fisk)
- - - annen
- - ellers:
- - - med innhold av kjøtt, flesk eller ekstrakter derav
- - - fiskesuppe (inneholdende minst 25 vektprosent fisk)
- - - annen
Spise-is, også med innhold av kakao.
Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
- proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser:
- - til dyrefôr
- - ellers
- andre:
- - tilberedte produkter av saft av epler eller solbær, til fremstilling av
drikkevarer
- - ellers:
- - - fløteerstatninger:
- - - - i tørr form
- - - - i flytende form
- - fettemulsjoner og likende produkter som inneholder mer enn 15
vektprosent melkefett
- - - andre:
- - - - til dyrefor
- - - - ellers
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.
- ellers:
.9030 - - alkoholfrie drikkevarer på basis av melk eller melkeproteiner

