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1. INNLEDNING
1.1 Generelt
Forhandlinger om inngåelse av en frihandelsavtale mellom EFTA-landene og Sør-Korea har
foregått gjennom til sammen fire forhandlingsrunder i henholdsvis Seoul og Oslo i løpet av
2005. Avtalen med vedlegg og protokoller ble ferdigforhandlet i Seoul i juli 2005 og parafert i
Genève 13. september 2005. Frihandelsavtalen ble undertegnet i Hong Kong 15. desember
2005.
Målsettingen med frihandelsavtalen er å bidra til økt samhandel mellom EFTA-statene og
Sør-Korea. Sør-Korea er Norges tredje største handelspartner i Asia, etter Kina og Japan.
Frihandelsavtalen omfatter med få unntak alle industrivarer, fisk og fiskeprodukter samt
bearbeidede landbruksvarer. Avtalen sikrer fri markedsadgang for norske varer (etter
tollnedtrappingsperioder for enkelte produkter) og forbedret markedsadgang for norske
tjenester i Sør-Korea. Avtalestatene påtar seg i tillegg forpliktelser vedrørende konkurranse og
offentlige anskaffelser.
For EFTA-landene anses frihandelsavtalen å være med på å stimulere til økt samhandel og
økonomisk samarbeid mellom partene. Avtalen innebærer at EFTA-landenes næringsliv vil
oppnå like gode eller bedre betingelser enn konkurrentene i dette dette markedet. For en rekke
fisk og fiskevarene vil tollen ved innførsel til Sør-Korea bli fjernet suksessivt i henhold til
ulike tollavtrappinngsplaner (full tollfrihet oppnås henholdsvis 2009, 2011, 2013 eller 2016,
alt etter vareslag) eller underlagt et system med tollkvoter. Noen få industrivarer er dessuten
unntatt fra avtalen, og landbruksvarer berøres kun i mindre grad av avtalen.
Parallelt med frihandelsavtalen har Norge også fremforhandlet og inngått en bilateral avtale
om handel med landbruksvarer med Sør-Korea. De øvrige EFTA-statene har inngått tilsvarende avtaler. De bilaterale landbruksavtalene er formelt sett ikke en integrert del av
frihandelsavtalen med Sør-Korea, men utgjør en integrert del av dokumentene som danner
grunnlaget for handelsområdet.
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Avtalene er behandlet og inntatt som vedlegg til Stortingsproposisjon nr. 55 (2005-2006).
Stortinget har samtykket i at avtalene kan tre i kraft. I samsvar med Stortingets vedtak og
Finansdepartementets melding av 2. august 2006, er Toll- og avgiftsdirektoratet bemyndiget
til å iverksette de tollreduksjoner og øvrige tolladministrative tiltak som følger av avtalene.
1.2 Ikrafttredelse
Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Sør-Korea settes i verk med virkning fra
1. september 2006.
Landbruksavtalen mellom Norge og Sør-Korea settes i verk fra samme dato.
Varer innført til Norge den 1. september 2006 og senere, som ved fremleggelse av
tilfredsstillende opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra SørKorea i henhold til disse avtalene, og som fyller de øvrige vilkår som er fastsatt i avtalene,
kan innrømmes preferansetollbehandling fra 1. september 2006 i samsvar med de tollsatser
som følger av de avtalte konsesjoner.
Frihandelsavtalen iverksettes som nevnt for Sør-Korea og hhv Norge, Liechtenstein og Sveits,
men det er uklart mht tidspunkt for iverksetting for Island. Direktoratet vil orientere om dette
så snart iverksettingsdato er klarlagt.
1.3 Tolltariffen – preferansetollsatser
De preferansetollsatser som følger av de her inngåtte avtaler med Sør-Korea, vil gjøres
gjeldende i TVINN fra 1. september 2006. Preferansetollsatsene for varer med opprinnelse i
Sør-Korea inntas i den elektroniske utgaven av tolltariffen sammen med preferansetollsatsene
for de øvrige avtaleland snarest mulig. Den trykte utgaven oppdateres med virkning fra 1.
januar 2007.
1.4 GSP-systemet
Sør-Korea har fra 28. desember 1971 vært akseptert som mottakerland for tollpreferanser i
henhold til Det norske GSP-systemet - som gir visse tollpreferanser for varer med opprinnelse
i utviklingsland. Ved at Sør-Korea og EFTA-landene, for Norges vedkommende med virkning
fra 1. september 2006, iverksetter en gjensidig forpliktende frihandelsavtale, opphører GSPsystemet overfor Sør-Korea (Republikken Korea).
Imidlertid, for å unngå praktiske problemer for varer som allerede er underveis fra Sør-Korea
til Norge er det bestemt at Det norske GSP-systemet skal gjelde parallelt med
frihandelsavtalen i en overgangstid på 3 måneder. Dette innebærer at varer med opprinnelse i
Sør-Korea som innføres til Norge under dekke av et GSP-sertifikat Formular A skal kunne
tilstås GSP-preferansetollbehandling inntil 1. desember 2006.
Fra dette tidspunkt skal kun frihandelsavtalens (og landbruksavtalens) bestemmelser gjelde.
1.5 Praktiske tiltak
Det vil ikke bli laget en egen håndbok beregnet på preferansesamhandelen mellom EFTAlandene og Sør-Korea. Dette iverksettingsrundskrivet (”Særtrykk fra direktoratet”) er
imidlertid så omfattende og inneholder også en del av avtalens tilhørende vedlegg, slik at
denne publikasjon gir fullt ut grunnlag for vurdering av eksportvarers opprinnelsesstatus og
de tollpreferanser som slike varer vil være berettiget til ved innførsel til hhv Sør-Korea eller
Norge.
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Tollregionene kan bestille Stortingsproposisjon nr. 55 (2005-2006) ved henvendelse til
Statens forvaltningstjeneste, og finnes ellers på internett – ODIN/Utenriksdepartementet.
Tollvesenet bes veilede norske eksportører, importører og speditører/transportører på beste
måte, bl.a. ved utdeling av dette særtrykk av iverksettingsrundskrivet. Avtalene blir offentlig
kunngjort av Utenriksdepartementet etter vanlig prosedyre. Norske eksportører og andre
næringsdrivende kan også bestille enkelteksemplarer av proposisjonen med vedlegg ved
henvendelse til Akademika, avd. for offentlige publikasjoner (tlf. 22 18 81 00,
fax 22 18 81 01 eller e-post offpubl@akademika.no), jf også internett ODIN.no. Tollvesenet
må på forespørsel kunne gi norske eksportører opplysninger om bl.a. avtalens vareomfang og
hvilke opprinnelsesregler som gjelder for konkrete produkter beregnet på eksport fra Norge til
Sør-Korea, jf etterfølgende avsnitt.

2. AVTALENES INNHOLD
Frihandelsavtalen EFTA-Sør-Korea
Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Sør-Korea er bygget over samme lest som
EFTAs avtaler med Chile, Mexico og Singapore. Avtalen består av en fortale, 10 kapitler og
13 vedlegg som er integrert i avtalen. I tillegg konmmer de bilaterale landbruksavtalene
mellom Sør-Korea og hver enkelt EFTA-stat.
Avtalen er asymmetrisk ved at Sør-Korea skal gjennomføre en gradvis nedtrapping av tollsatsene for industrivarer mens EFTA-statene, med unntak for landbruksområdet, åpner for full
frihandel fra iverksettingstidspunktet. For laks og en del andre fiskeslag går tollen ned til 8,3
% fra avtalens ikrafttreden. Avtalen innebærer at Sør-Korea skal ha avviklet tollen på de fleste
fisk og fiskeprodukter senest 1. januar 2016. For enkelte fisk og fiskeprodukter, blant annet
levende fisk, skal imidlertid avviklingen av toll vurderes på et senere tidspunkt. Noen få
industrivarer er unntatt fra avtalen.
Av frihandelsavtalens (EFTA-avtalens) ulike vedlegg nevnes her:
Avtalens fortale fastslår hvem som er partene til avtalen og partenes hensikt med den.
Vedlegg I inneholder opprinnelsessreglene og bestemmelser om administrativt samarbeid i
tollsaker (tollprosedyrer). Dette vedlegget har 4 tillegg som blant annet inneholder liste over
bearbeiding eller foredling som kreves utført på ikke-opprinnelsesmaterialer for at disse skal
oppnå opprinnelsesstatus (tillegg 2) og mal for opprinnelseserklæring (fakturaerklæring)
(tillegg 3). Det er i denne avtalen kun fakturaerklæringer som skal benyttes for å dokumentere
varers opprinnelsesstatus.
Vedlegg III spesifiserer de produkter innenfor HS-kapitlene 25 – 97 som ikke omfattes av
frihandelsavtalen.
Vedlegg IV gir, i tilhørende tillegg 1 og 2, oversikt over hvilke bearbeidede landbruksprodukter som omfattes av frihandelsavtalen. Systemer for råvarepriskomensasjon kan
anvendes for disse produkter.
Vedlegg V spesifiserer vareomfang og tollavtrapping mv. for fisk og andre marine produkter
som omfattes av frihandelsavtalen.
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Vedlegg VI spesifiserer tollavtrappingen for visse sensitive varer ved innførsel til Sør-Korea.
Det er også innarbeidet en oversikt over senvitive varer som midlertidig er unntatt fra
tollavtrapping/tollfrihet og hvor Sør-Korea forplikter seg til å innrømme tollsatser for varer
fra en EFTA-stat som ikke skal være mindre gunstige enn de som innrømmes for slike
produkter innført fra andre land.
Norge/Sør-Korea-avtalen for landbruksvarer
I tilknytning til frihandelsavtalen har det enkelte EFTA-land parallelt forhandlet frem
bilaterale avtaler for handel med landbruksprodukter.
Den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Sør-Korea er inntatt som særskilt vedlegg
til Stortingsproposisjonen. Denne avtalen, som således kun gjelder mellom Norge og SørKorea, omfatter i vesentlig grad preferanseberettiget innførsel til Norge.
Norge har blant annet innrømmet Sør-Korea tollfrihet eller redusert toll for en rekke planter
og plantedeler, blomster, grønnsaker, frukt, oljer og konservert frukt og grønnsaker.
Vareomfanget og tollsatsene fremgår av særskilte vedlegg. I samsvar med landbruksavtalens
artikkel 3 nr. 1 skal opprinnelsesreglene som er fastsatt i frihandelsavtalen mellom Sør-Korea
og EFTA-statene også anvendes for handel med landbruksvarer.
Tollmyndighetenes forpliktelser
Avtalepartenes tollmyndigheter har rett og plikt til å kontrollere at tollpreferanser kun blir
innrømmet (beregnet) i samsvar med bestemmelsene i de to omtalte avtalene samt at andre
tollmessige forhold blir overholdt.
Preferansetollbehandling ved innførsel til Norge kan bare innrømmes (deklareres og
beregnes) for varer med såkalt frihandelsstatus (dvs ”opprinnelsesprodukter”) som det
foreligger tilfredsstillende opprinnelsesbevis for. Preferansesatsene er innarbeidet i TVINN og
i tolltariffen.
Ved eksport fra Norge av varer som er preferanseberettiget i henhold til denne frihandelsavtalen kan Tollvesenet kontrollere at utstedelse av opprinnelsesbevis skjer i samsvar med
avtalens bestemmelser. Tollvesenets kontroller kan foretas på eksporttidspunktet for varene
eller i etterhånd. Tollmyndighetene har rett til å kontrollere firmaenes regnskaper og alle
forhold omkring produkter som det er utferdiget opprinnelsesdokumentasjon for under denne
avtalen.
Tollmyndighetene i avtalelandene skal gjensidig informere hverandre om bl.a. resultater fra
slike etterkontroller av opprinnelsesbevis foretatt etter anmodning av kompetente myndigheter
i en annen avtalepart.

3. FRIHANDELSOMRÅDET - EFTA/Sør-Korea
I følge avtalen omfatter frihandelsområdet alle EFTA-landenes territorier (tollområder) og
Sør-Korea, dvs av følgende landområder:
Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Sør-Korea.
[avtalen iverksettes senere for Islands vedkommende]
Svalbards territorium er omfattet av avtalens geografiske virkeområde for så vidt gjelder
bestemmelser relatert til handelen med varer (ikke tjenester mv.).
Den bilaterale landbruksavtalen gjelder som nevnt foran kun mellom Norge og Sør-Korea for
innførsel av landbruksvarer til hhv Norge og Sør-Korea.
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4. VAREOMFANGET
Frihandelsavtalen omfatter med få unntak handel med industrivarer, bearbeidede
landbruksprodukter samt fisk og andre marine produkter. I hht artikkel 2.1 i frihandelsavtalen
EFTA-Sør-Korea (heretter kalt Avtalen) skal denne gjelde for:
a) Produkter som hører under kapitlene 25 til 97 i HS-nomenklaturen (tolltariffen), unntatt de
varer som er oppført i Vedlegg III til Avtalen.
Vedlegg III omfatter noen få varer under posisjonene 35.01, 35.02, ex 35.05 og ex 38.23. De
nevnte unntakene i Vedlegg III gjelder for import til Norge.
Ved import til Sør-Korea er det unntak for varer under posisjonene ex 29.05, ex 33.01, 35.01
t.o.m. 35.05 og underposisjonene 3809.10 og 3824.60 når produktene har opprinnelse i Norge
eller en annen EFTA-stat.
b) Bearbeidede landbruksprodukter som er omfattet av Vedlegg IV til Avtalen.
Ved innførsel til Norge vil vareomfanget være de produkter som er oppført i tabell I til
vedlegget. I vedleggets artikkel 2 er det fastsatt at varer nevnt i tabell I og har opprinnelse i
Sør-Korea skal innrømmes en behandling som ikke er mindre gunstig enn den som ble tilstått
varer med opprinnelse i EU per 1. april 2005. Vedlegget, samt tilhørende tabell 1 er inntatt
i Vedlegg 1 til dette rundskriv.
Vareomfanget er det samme ved innførsel til Sør-Korea som ved innførsel til en EFTA-stat.
Tollatsene for produkter med opprinnelse i en EFTA-stat er tatt inn i tabell 2 til vedlegget.
Tabell 2 er inntatt i Vedlegg 1 til dette rundskriv.
c) Fisk og andre marine produkter som er oppført i Vedlegg V til Avtalen.
Ved innførsel til Norge er det tollfrihet for de produkter som er oppført i Tabell 1, og som
hører under pos.nr. ex 02.08, kapittel 3, posisjon 15.04, ex 15.16, ex 16.03, 16.04, 16.05, ex
23.01 og ex 23.09.
I henhold til artikkel 4 i vedlegg V til Avtalen, skal tollen ved innførsel til Sør-Korea for
produkter som i tabell 3 er satt i kategori B1 – B4 og som har opprinnelse i en EFTA-stat
reduseres i samsvar med de tollnedtrappingsplaner som er anført nevnte artikkel, jf Vedlegg
2 til dette rundskriv. For varer som i tabell 3 er anført med katergori TRQ er det innrømmet
en årlig tollfri kvote på 500 metriske tonn. For produkter som i tabellen er angitt med kategori
R vil avvikling av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning bli vurdert senere.
d) Landbruksprodukter omfattet av den bilaterale landbruksavtalen.
I henhold til den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Sør-Korea skal Norge
innrømme tollpreferanser for de angitte landbruksprodukter med opprinnelse i Sør-Korea, og
Sør-Korea skal innrømme tollpreferanser for visse varer med opprinnelse i Norge. Disse
produktene er oppført i hhv Vedlegg I og II til landbruksavtalen, jf Vedlegg 3 til dette
rundskriv.

5. IMPORT-/EKSPORTTOLL
Artikkel 2.3 innebærer at det ikke skal innføres ny importtoll eller avgifter med tilsvarende
virkning i handelen mellom partene. EFTA-statene og Sør-Korea har forpliktet seg til å avvikle all importtoll og avgifter med tilsvarende virkning fra avtalens ikrafttredelse. Ved innførsel til Sør-Korea er det imidlertid en del sensitive produkter hvor tollen vil bli gradvis
fjernet, senest per 1. januar 2013. En liste over produktene omfattet av tollavtrappingen er tatt
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inn i tillegg til vedlegg VI til avtalen. I dette vedlegget og tillegget er det også enkelte som er
angitt med kategori R. For disse vil avvikling av importtoll og avgifter med tilsvarende
virkning bli vurdert senere. Vedlegg VI er inntatt som vedlegg 4 til dette rundskriv. Tillegget (listen) til vedlegg VI til avtalen blir gjort tilgjengelig på www.toll.no.

6. TOLLPREFERANSENE
6.1 Innførsel til Norge
a) Frihandelsavtalen
Fra avtalens ikrafttredelse skal produkter som er opprinnelsesprodukter fra Sør-Korea, i
henhold til avtalen være tollfrie ved innførsel til Norge.
Frihandelsavtalen omfatter også bearbeidede landbruksvarer slik det fremgår av avtalens
vedlegg IV. EFTA-statene har under visse forutsetninger forpliktet seg til ikke gi
opprinnelsesprodukter fra Sør-Korea dårligere behandling når det gjelder handelen med
bearbeidede landbruksprodukter enn den behandling som til enhver tid praktiseres overfor EF.
For de bearbeidede landbruksprodukter kan det anvendes et system for
råvarepriskompensasjon (RÅK).
RÅK-ordningen administreres av Statens landbruksforvaltning. For mer detaljerte opplysninger vises til særskilt rundskriv vedrørende tollbehandling og tollsatser for såkalte RÅKvarer (varer med råvarepriskompensasjon).
Handelen med øvrige landbruksvarer er ikke regulert gjennom EFTA-samarbeidet, men er
dekket av den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Sør-Korea, jf avsnitt 6.1.b.
Nærmere om grunnlaget for tollpreferansene
Direkte innførsel
For produkter fra Sør-Korea med opprinnelse etter avtalen som innføres til Norge og er ledsaget av et opprinnelsesbevis (fakturaerklæring) utferdiget i Sør-Korea, kan avtalens preferansetollsatser (”Sør-Korea-satser”) anvendes fra 1. september 2006. Dette gjelder også produkter fra Sør-Korea som etter bearbeidelse der og kumulasjon med materialer med opprinnelse i EFTA-land får opprinnelse i Sør-Korea.
Produkter fra Sør-Korea som etter bearbeidelse der og kumulasjon med materialer med opprinnelse i EFTA-land har opprinnelse etter avtalen i et EFTA-land, kan ved innførsel til Norge
innrømmes samme tollpreferanse som ved direkte innførsel fra et annet EFTA-land. Det er
forutsatt at varene er ledsaget av opprinnelsesbevis (fakturaerklæring) hvor det fremkommer
at opprinnelsesland er det aktuelle EFTA-land. Dette gjelder også opprinnelsesprodukter fra et
EFTA-land som kun re-eksporteres fra Sør-Korea i uendret stand.
Innførsel via andre EFTA-land
For produkter som etter bearbeidelse i et annet EFTA-land og kumulasjon der med materialer
med opprinnelse i Sør-Korea har opprinnelse etter avtalen i Sør-Korea, kan avtalens
preferansetollsatser (”Sør-Korea”) anvendes. Det er forutsatt at varene er ledsaget av en
fakturaerklæring utstedt i det aktuelle EFTA-land hvorav fremkommer at varene har
opprinnelse i Sør-Korea. Dette gjelder også produkter med opprinnelse i Sør-Korea som kun
re-eksporteres fra et annet EFTA-land i uendret stand.
Produkter som etter bearbeidelse i et annet EFTA-land og kumulasjon der med materialer med
opprinnelse i Sør-Korea har opprinnelse etter avtalen i et EFTA-land, kan ved innførsel til
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Norge innrømmes samme tollpreferanse som ved direkte innførsel fra et annet EFTA-land.
Det er forutsatt at varene er ledsaget av et varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring hvorav
det fremkommer at opprinnelsesland er det aktuelle EFTA-land.
b) Den bilaterale landbruksavtalen
De landbruksprodukter som er omfattet av den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og
Sør-Korea og som er oppført i Vedlegg II til protokollen, kan ved innførsel til Norge fra
iverksettingstidspunktet 1. september 2006 innrømmes tollfrihet eller tollreduksjon i samsvar
med de tollsatsene som er angitt i vedlegg II til denne avtalen (og tolltariffen). Se vedlegg 3
til dette rundskriv.
Det er forutsatt at kravene til opprinnelse mv som fastlagt i opprinnelsesreglene inntatt i
vedlegg I til frihandelsavtalen EFTA-statene og Sør-Korea er oppfylt. I henhold til
landbruksavtalens artikkel 3 er det imidlertid visse særskilte regler som må iakttas. For disse
produkters vedkommende gjelder ikke regelen i artikkel 3 i vedlegg I til EFTA-avtalen om
diagonal kumulasjon. Imidlertid er det fastsatt en særskilt regel om bilateral kumulasjon i
landbruksavtalens artikkel 3 nr. 3.
6.2 Innførsel til Sør-Korea
Frihandelsavtalen
Ved eksport til Sør-Korea av industrivarer med opprinnelse (opprinnelsesstatus) i et
EFTA-land (for eksempel Norge), skal Sør-Korea innrømme EFTA-statene tollfri innførsel av
de fleste produkter allerede fra iverksettingstidspunktet for avtalen. For en del produkter med
opprinnelse i et EFTA-land er det imidlertid avtalt overgangsordninger hvoretter tollen skal
gradvis trappes ned mot full tollfrihet. Dette gjelder produkter omfattet av vedlegg VI til
avtalen, jf tidligere omtalte lister tilgjengelig på www.toll.no.
Avvikling av tollsatser gjennomføres etter en tidsplan som er fastlagt på forhånd.
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Sør-Korea er asymmetrisk ved at Sør-Korea
trapper ned tollsatser for visse industrivarer til 1. januar 2013 og avvikler det meste av toll på
fisk senest 1. januar 2016 (jf henholdsvis vedlegg VI og V til avtalen) mens EFTA-statene
innvilger full tollfrihet på industrivarer og fisk allerede fra avtalens ikrafttredelse. For enkelte
produkter merket med kategori R i tabellene/listene til vedleggene skal avvikling av toll ved
innførsel til Sør-Korea vurderes senere innenfor en nærmere fastsatt frist. Noen få
industrivarer er unntatt fra avtalen.
For varer omfattet av Vedlegg VI til frihandelsavtalen (varer omfattet av kapittel 25 til og
med kapittel 97 i tolltariffen), vil Sør-Korea gradvis avvikle tollen iht. det avtalte. For varer
ikke opplistet i tillegget til vedlegg VI avvikles tollen på datoen for iverksetting av denne
avtalen.
For varer under kategori B1 skal tollen gradvis reduseres i samsvar med følgende tidstabell:
- den 1. september 2006 til 75 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2007 til 50 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2008 til 25 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2009 skal den gjenværende toll fjernes.
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For varer under kategori B2 skal tollen gradvis reduseres i samsvar med følgende tidstabell:
- den 1. september 2006 til 83 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2007 til 67 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2008 til 50 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2009 til 34 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2010 til 17 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2011 skal den gjenværende toll fjernes.
For varer under kategori B3 skal tollen gradvis reduseres i samsvar med følgende tidstabell:
- den 1. september 2006 til 87 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2007 til 75 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2008 til 62 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2009 til 50 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2010 til 37 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2011 til 25 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2012 til 12 % av basistollsatsen,
- den 1. januar 2013 skal den gjenværende toll fjernes.
For fisk og andre marine produkter henvises det til vedlegg V for nærmere informasjon om
vareomfang og tollavvikling.
Den bilaterale landbruksavtalen
Ved eksport fra Norge skal Sør-Korea innrømme tollfrihet eller tollreduksjon i samsvar med
de tollsatsene som er angitt i den bilaterale avtalen. Det forutsettes at det er norske
”opprinnelsesprodukter” i henhold til opprinnelsesreglene. Reglene er, med kun mindre avvik,
like de som er gjelder for frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Sør-Korea, jf artikkel 3 i
landbruksavtalen. Kun bilateral kumulasjon gjelder, jf artikkel 3 nr. 3 i landbruksavtalen.
Som opprinnelsesdokumentasjon skal fakturaerklæring benyttes. Erklæringen er inntatt i
tillegg 3 til vedlegg I til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Sør-Korea

7. VILKÅR FOR PREFERANSETOLLBEHANDLING
Opprinnelsesreglene i vedlegg I til avtalen og bestemmelser i nasjonal lovgiving, fastlegger de
vilkår som må være oppfylt for at produkter skal være berettiget til preferansetollbehandling i
samhandelen mellom EFTA-landene og Sør-Korea.
Betingelsene for at et produkt skal være gjenstand for preferansetollbehandling ved innførsel
til Norge, er i korte trekk følgende:
1. Krav om preferansetollbehandling må settes frem av importøren (deklaranten) ved
tollbehandlingen (fortollingen) av produktene.
2. Produktene må inngå i avtalens vareomfang (dvs at konsesjon må være gitt).
3. Produktene må være fremstilt i frihandelsområdet i samsvar med opprinnelsesreglene
inntatt i vedlegg I til avtalen.
4. Forsendelsesregelen fastsatt i vedlegg I må være overholdt.
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5. Det må foreligge tilfredsstillende opprinnelsesbevis for produktene i form av en
fakturaerklæring.

8. NÆRMERE OM BETINGELSENE FOR PREFERANSETOLLBEHANDLING
8.1 Krav om preferansetollbehandling
Krav om preferansetollbehandling skal av importøren (deklaranten) settes frem ved
fortollingen i rubrikk 36 på Enhetsdokumentet (innførselsdeklarasjonen). Rubrikken skal
alltid være utfylt. Ved elektronisk deklarering gjelder de bestemmelser om tolldeklarering mv
som er fastsatt for bruk av det automatiserte tollsystemet TVINN. Se særskilt utgitte
”veiledere” for tolldeklarering av varer i Norge (innførsel og utførsel).
Dersom det ved fortollingen foreligger tilfredsstillende opprinnelsesbevis for varene, skal
krav om preferansetollbehandling fremsettes ved at det i rubrikk 36 på Enhetsdokumentet
anføres ”P” for varer som er opprinnelsesprodukter fra Sør-Korea. Preferansetollsats for SørKorea kan benyttes (deklareres) ved fortollingen.
Hvis krav om preferansetollbehandling ikke er fremsatt på Enhetsdokumentet, dvs. at rubrikk
36 er besvart med ”Nei”, skal det ikke gis (deklareres) preferansetollbehandling ved
fortollingen selv om tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon blir fremlagt (foreligger).
Importøren, bør om mulig gjøres oppmerksom på uoverensstemmelsen slik at eventuell
rettelse kan foretas før fortolling av varene finner sted.
Dersom tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon ikke foreligger ved fortollingen av
varene, må importøren (deklaranten) anføre ”JA” (deklarasjonskode TVINN – ”J”) i rubrikk
36 for å være berettiget til preferansetollbehandling (tollrefusjon) på grunnlag av senere fremlagt gyldig opprinnelsesdokumentasjon. Det forutsettes at deklaranten (vareeieren) har kjennskap til eller ut fra praksis har god grunn til å anta at det dreier seg om varer som har opprinnelsesstatus i henhold til denne avtalen. I slike tilfeller beregnes (deklareres) toll etter ordinær
tollsats (hvis ikke andre hjemler foreligger). Frist for senere fremleggelse av gyldig opprinnelsesdokumentasjon med søknad til lokal tollmyndighet om tollrefusjon (omberegning), er
iht pkt. 5.2.2. i gjeldende tollovforskrift 3 år regnet fra fortollingstidspunktet. Søknad sendes
berørt tollregion.
Dersom deklaranten (vareeieren) bestemt kjenner til at de aktuelle produkter ikke har
opprinnelsesstatus i henhold til denne avtalen, skal preferansetollbehandling ikke kreves.
Rubrikken skal fylles ut med ”NEI” og ordinær toll beregnes (deklareres) ved fortollingen.
I tilfeller der rubrikken er besvart med ”NEI”, (deklarasjonskode TVINN – ”N”), men opprinnelsesdokumentasjon på et senere tidspunkt likevel blir fremlagt for Tollvesenet sammen
med søknad om tilbakebetaling av toll, er regiondirektøren i den enkelte tollregion bemyndiget til å vurdere innrømmelse av preferansetollbehandling dersom Tollvesenet på grunnlag
av annen fremlagt dokumentasjon ikke finner grunn til å betvile at varene er opprinnelsesprodukter i samsvar med avtalens vedlegg I.
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8.2 Opprinnelsesreglene
a) Generelt
Opprinnelsesreglene er nedfelt i avtalens artikkel 2.2 og i vedlegg I til avtalen.
Opprinnelsesreglene presiserer de krav til produksjon og bruk av innsatsmaterialer fra land
utenfor frihandelsområdet som må være oppfylt for at ferdigvaren skal oppnå status som
frihandelsvare (opprinnelsesstatus).
Opprinnelsesreglene inneholder også bl.a. generell toleranseregel og regler om unntak fra
territorialitetsprinsippet , godkjente eksportører og bokføringsmessig atskillelse. Det er
etablert listeregler for alle varer, samt normale alternative listeregler.
Avtalen med Sør-Korea inneholder ingen forbud mot tollrestitusjon (drawback) eller fritak for
toll ved innførsel slik som det har vært vanlig i tidligere frihandelsavtaler.
Det er åpnet for bruk av såkalte industrisoner, eller frisoner, som kan befinne seg utenfor
avtalepartenes eget territorium (jf artikkel 13 og tillegg 4 til vedlegg I).
Når det gjelder kumulasjon, gir opprinnelsesreglene i frihandelsavtalen adgang til bilateral og
diagonal kumulasjon mellom de parter som er tilknyttet denne frihandelsavtalen.
Bestemmelsene knyttet til opprinnelsesbevis er stort sett de samme som gjelder i de øvrige
europeiske frihandelsavtalene, men kun fakturaerklæringer skal anvendes. Det er et krav at
fakturaerklæringen utstedes på engelsk.
Opprinnelsesreglene er i sin helhet inntatt som Vedlegg 5 til dette rundskriv.
Opprinnelsesreglene er delt inn i to hoveddeler - de materielle artikler og listen over spesielle
bearbeidingsprosesser som kreves for angitte varer. Visse viktige definisjoner fremkommer av
artikkel 1.
Det må innenfor avtaleområdet foretas en viss grad av produksjon for at en vare skal anses å
ha opprinnelsesstatus i et EFTA-land (for eksempel Norge) eller i Sør-Korea. Med produksjon
forstås all slags bearbeiding eller foredling herunder sammensetting og montering eller
spesielle prosesser, dog unntatt slike minimale prosesser som er nevnt i artikkel 6
(utilstrekkelig bearbeiding eller foredling).
b) Oppnåelse av opprinnelsesstatus
Et produkt oppnår opprinnelsesstatus (med berettigelse til preferansetollbehandling) i et
EFTA-land (Norge) eller i Sør-Korea såfremt det er produsert der i samsvar med
opprinnelseskriteriene nedfelt i artikkel 2 i vedlegg I.
Hovedregelen i nevnte artikkel 2 er at et produkt må være enten:
a.

fremstilt i sin helhet i et EFTA-land (Norge) eller i Sør-Korea i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 4 i vedlegg I;

b.

fremstilt i et EFTA-land (Norge) eller i Sør-Korea av materialer som ikke er fremstilt i
sin helhet der, forutsatt at disse materialer har gjennomgått tilstrekkelig bearbeidelse
eller foredling i et EFTA-land eller i Sør-Korea i henhold til artikkel 5 i vedlegg I; eller

c.

fremstilt i en avtalepart utelukkende fra materialer som kvalifiserer som
opprinnelsesprodukter ifølge vedlegg I.
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c) Produkter fremstilt i sin helhet
Hvilke produkter som er ”fremstilt i sin helhet” i en avtalepart fremkommer av artikkel 4 i
vedlegg I.
Dette er eksempelvis mineralske produkter som er utvunnet av avtalepartenes jord eller
havbunn, vegetabilske produkter som er høstet der, produkter av levende dyr som er alet der,
produkter fra jakt og fiske, produkter fra sjøfiske, mv.
d) Produkter tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet
Hvilke produkter som er ”tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet” i en avtalepart fremkommer
av artikkel 5 i vedlegg I. Hovedregelen i nevnte artikkel 5 er at det ferdige produktet anses
som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet når vilkårene fastsatt for det enkelte produkt i listen
i tillegg 2 til vedlegg I er oppfylt (”listereglene”).
NB!! Det er utformet ”listeregler” for alle varer selv om ikke alle varene nødvendigvis er
omfattet av avtalens vareomfang. Tollpreferansene avgjøres av de avtalte konsesjoner.
Av denne listen (listereglene) fremkommer for det enkelte aktuelle produkt alle de krav til
bearbeidelse eller foredling som må utføres på ikke-opprinnelsesmaterialer som benyttes til
fremstillingen av det ferdige eksportproduktet. Listen kan eksempelvis inneholde krav om at
alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer blir å klassifisere under en annen tollposisjon i HSnomenklaturen (tolltariffen) enn den posisjon eller kapittel som det ferdige produktet hører
under. Det kan også være verdibegrensninger for anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer (for
eksempel en 50 %-regel) og/eller spesifikke produksjonskriterier (for eksempel ”forutsatt at
delene til disse produktene både er tilskåret og sydd eller på annen måte sammensatt i en
avtalepart”).
e) Kumulasjon av opprinnelse
Ifølge artikkel 3 i vedlegg I tillates ulike former for kumulasjon. Kumulasjon innebærer at
opprinnelsesmaterialer med opprinnelse i en annen avtalepart (Sør-Korea eller enhver EFTAstat) i samsvar med omhandlede protokoll anses som materialer med opprinnelse i den berørte
avtalepart, forutsatt at de har gjennomgått bearbeiding eller foredling som går utover det som
er nevnt i artikkel 6.
Artikkel 3 nr. 2 slår fast at produkter med opprinnelse i en annen avtalepart i samsvar med
vedlegg I, som ikke har gjennomgått noen bearbeiding eller foredling i den berørte avtalepart,
beholder sin opprinnelse når de eksporteres til en annen avtalepart. Videre, at
når den bearbeiding eller foredling som er foretatt i en EFTA-stat eller i Sør-Korea, ikke går
utover det som er nevnt i artikkel 6 (utilstrekkelig bearbeiding eller foredling), skal det
fremstilte produktet beholde sin opprinnelse. Opprinnelsen på det fremstilte produktet skal
anses å ha være i den avtalepart som svarer for den høyeste verdien av de
opprinnelsesmaterialer som er anvendt i produksjonen i den berørte avtalepart.
f) Toleranseregel
I artikkel 5 nr. 2 i vedlegg I er det innført en såkalt generell toleranseregel på 10% (gjelder
ikke for tekstilvarer som hører under kapitlene 50 til 63). Denne regelen innebærer at det - på
visse vilkår - kan benyttes ikke-opprinnelsesmaterialer som det i henhold til en gitt listeregel i
tillegg 2 til vedlegg I egentlig ikke skulle være lov å benytte. En forutsetning er at verdien av
disse materialene ikke overstiger 10% av ferdigvarens ”pris fra fabrikk”. Eventuelle prosentregler i lista (f.eks. en 50%-regel) er imidlertid absolutte og kan ikke overskrides ved bruk av
den generelle toleranseregelen.
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Eksempelvis, dersom en listeregel krever at alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer skal
skifte posisjonsnummer, medfører bestemmelsen (toleranseregelen) i artikkel 5 nr. 2 at ikkeopprinnelsesmaterialer som ikke skifter posisjon likevel kan benyttes, forutsatt at verdien av
disse materialene ikke overstiger 10% av ferdigvarens pris fra fabrikk.
Eksempelvis, dersom en listeregel krever at alle anvendte ikke- opprinnelsesmaterialer skal
skifte posisjonsnummer og i tillegg begrenser totalverdien av alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer til 30%, medfører bestemmelsen (toleranseregelen) i artikkel 5 nr. 2 at ikkeopprinnelsesmaterialer som ikke skifter posisjon likevel kan benyttes forutsatt at verdien av
disse materialene ikke overstiger 10% av ferdigvarens pris fra fabrikk samtidig som alle
øvrige anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer ikke må overstige 20% av ferdigvarens fritt
fabrikk pris.
Den generelle toleranseregelen kan kun anvendes på produkter som har vært gjenstand for
bearbeidelse/foredling utover minimale prosessene nevnt i artikkel 6 i vedlegg I.
Tekstilvarer som hører under kapitlene 50 til 63 har imidlertid særlige toleransegrensebestemmelser:
For tekstilprodukter er vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 2 (b) og medfører at vekten av
anvendte basis-tekstilmaterialer som er benyttet til fremstillingen av det aktuelle sluttproduktet (ferdigvaren) ikke må overstige 10% av totalvekten av alle basis tekstilmaterialer
som er benyttet.
g) Opprinnelsesland
Opprinnelsesland for en vare skal være det land/område hvor varen er produsert og har oppnådd opprinnelsesstatus i medhold av opprinnelsesreglenes artikkel 2. Det samme gjelder ved
anvendelse av kumulasjonsbestemmelsene i artikkel 3 såfremt de berørte materialene er
bearbeidet utover de minimale prosessene nevnt i artikkel 6.
For anvendelse av artikkel 3 når den bearbeiding eller foredling som er foretatt i en EFTA-stat
eller i Sør-Korea ikke går utover det som er nevnt i artikkel 6, skal det fremstilte produktet
bare anses å ha opprinnelse i den berørte avtalepart hvis den merverdi som er tilført der er
høyere enn verdien av hvert av de inkorporerte materialer med opprinnelse i en annen
avtalepart. Dersom dette ikke er tilfelle, skal det fremstilte produktet anses å ha opprinnelse i
den avtalepart som svarer for den høyeste verdien av de opprinnelsesmaterialer som er
anvendt i produksjonen i den berørte avtalepart.
Et opprinnelsesprodukt fra en avtalepart, som senere re-eksporteres i uendret stand fra en
annen avtalepart beholder ved eksporten sitt (opprinnelige) opprinnelsesland og status som
opprinnelsesprodukt.
8.3 Territorialitetsprinsippet
For at en vare skal kunne gis preferansetollbehandling ved innførsel, må den ha oppnådd
preferanseopprinnelse i én av statene som er part i avtalen. Dette innebærer at varen må være
produsert uten avbrudd innen territoriet til én av avtalepartene. Dette er hovedregelen som er
fastsatt i artikkel 12 nr. 1 til vedlegg I.
I henhold til artikkel 12 nr. 2 må en opprinnelsesvare som er utført fra en avtalepart til et
annet land (ikke avtaleland), ved eventuell senere gjeninnførsel anses som et ikkeopprinnelsesprodukt, med mindre det kan tilfredsstillende godtgjøres overfor Tollvesenet at
varen er den samme som den som i sin tid ble utført samt at varen ikke har gjennomgått noen
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bearbeidelse i utlandet utover det som har vært nødvendig for bevare den i (opprinnelig) god
tilstand.
Ifølge artikkel 13 tillates videre at man på visse vilkår kan utføre en del av bearbeidelsen eller
foredlingen av en vare utenfor en avtalepart, uten at dette får noen betydning for
sluttproduktets opprinnelsesstatus. Denne muligheten benevnes som unntak fra
territorialitetsprinsippet. Betingelsene for slik bearbeidelse/foredling fremkommer av tillegg
4 til vedlegg I og er blant annet:
a) at varene som sendes ut fra avtaleparten for bearbeidelse/foredling enten er fremstilt i sin
helhet i den angjeldende avtalepart eller der har vært gjenstand for bearbeidelse/foredling
utover minimumsprosessene nevnt i artikkel 6,
b) at eksportøren kan godtgjøre at det er de samme varene som gjeninnføres etter
bearbeidelsen/foredlingen (i bearbeidet stand), og
c) at verdien av den bearbeidelse/foredling som er foretatt utenfor den berørte avtalepart
(inkludert frakt frem og tilbake) ikke overstiger 10% av verdien av det sluttproduktet som
det kreves preferanseopprinnelse for (dvs som det skal utstedes opprinnelsesbevis for).
Verdien av den bearbeidelse/foredling som er foretatt utenfor den berørte avtalepart skal telle
med i forhold til eventuelle ”verdiregler” for tredjelandsmaterialer gitt i ”prosesslista”.
Listeregelen for sluttproduktet må være oppfylt, men den bearbeidelsen eller foredlingen som
er foretatt utenfor avtaleparten, behøver ikke å tilfredsstille eventuelle gitte listekrav. Da dette
i praksis medfører at avviket fra territorialitetsprinsippet kan fungere som en 10%toleranseregel, kan følgelig den generelle toleranseregelen i artikkel 5 nr. 2 ikke benyttes
samtidig med bestemmelsene i artikkel 13. Jf hhv artikkel 5 nr. 2 (c) og tillegg 4 til vedlegg I
nr. 4 og nr. 6.
8.4 Forsendelsesregelen
For at en vare skal kunne gis preferansetollbehandling, må den være sendt direkte fra hhv SørKorea eller fra et EFTA-land. Transittforsendelser (transport) av varer gjennom tredjeland
(ikke-avtaleland) er imidlertid tillatt på visse vilkår, jf bestemmelser om dette gitt i artikkel 14
i vedlegg I.
8.5 Kvalifiserende enheter
Tollvesenet skal bedømme hver vareenhet for seg med hensyn til om varen er berettiget til
preferansetollbehandling. Dette innebærer at for et vareparti skal opprinnelsesvilkårene være
oppfylt for hver enkelt vare. Det er ikke anledning til å betrakte varepartiet som en enhet,
unntatt i de tilfeller hvor HS-nomenklaturen (tolltariffen) klassifiserer grupper, sett eller
samlinger av varer som en enhet. Dvs ved vurdering av opprinnelsesstatus, må man først
avgjøre under hvilket posisjonsnummer eksportvaren klassifiseres i tolltariffen, og deretter på
denne basis finne ut hvilken opprinnelsesregel (listeregel) som gjelder for dette produktet.
Av dette følger eksempelvis at for importerte varer som er bearbeidet/foredlet eller reparert
her i landet, må hele den bearbeidede/foredlede eller reparerte vare bedømmes som en enhet
ved vurdering av hvorvidt opprinnelsesreglene er oppfylt. Et eventuelt opprinnelsesbevis må
utstedes for hele enheten og ikke kun for de deler av varen som er tilført i Norge. For denne
type varer vil grunnlaget for vurdering av eksportvarens opprinnelsesstatus kunne være et
”inngående” opprinnelsesbevis som medfølger importvaren som skal bearbeides/repareres, de
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nyinnsatte materialer og deler samt andre omkostninger som inngår i ferdigvarens
utførselsverdi.
Varer i sett, klassifisert som ”sett” i medhold av tolltariffens alminnelige fortolkningsregel 3,
kan i sin helhet anses som et opprinnelsesprodukt dersom den spesielle opprinnelsesregel for
slike sett gitt i artikkel 9 i vedlegg I er oppfylt. Opprinnelsesregelen vil i disse tilfeller være
oppfylt dersom alle komponentene i settet er opprinnelsesprodukter. I tilfeller hvor settet også
består av ikke-opprinnelsesprodukter, vil likeledes reglen være oppfylt dersom verdien av
ikke-opprinnelsesproduktene ikke overstiger 15 % av settet pris fra fabrikk. Dersom et sett
består av innførte bestanddeler, må disse komponentenes opprinnelsesstatus kunne
dokumenteres ved fremleggelse av tilfredsstillende ”inngående” opprinnelsesdokumentasjon.
Standard utstyr som hører til en vare skal regnes sammen med hovedvaren som én enhet. Et
opprinnelsesbevis må omfatte hele enheten. Jf. artikkel 8 i vedlegg I.
8.6.1 Delsendinger
I samsvar med bestemmelsene i artikkel 18 i vedlegg I, er det bestemt at en vare som hører
under tolltariffens avsnitt XVI og XVII eller posisjon 73.08 og 94.06, og som innføres i mer
enn én sending, kan anses som én vare når importøren legger frem opprinnelsesbevis for hele
enheten ved innførselen av den første delsendingen. Det er da forutsatt at samklassifisering
senere kan foretas i henhold til bestemmelsene i tolltariffen (HS-nomenklaturens alminnelige
fortolkningsregel 2.a.
Slike delsendinger kan ikke gis preferansetollbehandling mot avskriving på opprinnelsesbeviset (jf avsnitt 8.6.2). Ved tollbehandling av delsendinger skal det kreves opp ordinær toll,
med mindre opprinnelsen av varer i den enkelte delsending er dokumentert ved egne
opprinnelsesbevis.
Tollvesenet forsyner opprinnelsesbeviset for den komplette leveranse med stempel og dato.
Når hele enheten foreligger kan preferansetollbehandling innrømmes på grunnlag av
samklassifisering. Det påpekes at forsendelsesregelen må være overholdt for alle
delsendingene.
8.6.2 Delfortolling
Dersom et opprinnelsesbevis omfatter et større kvantum varer enn det som blir angitt til
fortolling, kan det fortollede kvantum avskrives på opprinnelsesbeviset. Deklaranten
(vareeieren) skal legge en kopi av det avskrevne opprinnelsesbeviset ved deklarasjonen
(regnskapsbilaget til hver enkelt fortolling). Vareeieren skal i henhold til punkt 6.4.2 i
tollovforskriften oppbevare deklarasjoner og grunnlagsdokumenter i minst 10 år.
8.6.3 Samlesendinger
Avsnitt med omtale av ”samlesendinger” er ikke ansett å være spesielt aktuelt for denne frihandelsavtalen, da kun fakturaerklæringer skal benyttes ved innførsel av varer med koreansk
opprinnelsesstatus.
8.6.4 Emballasje
Emballasje som tollmessig (klassifiseringsmessig) behandles atskilt fra varen blir med hensyn
til preferansetollbehandling å betrakte som en selvstendig vareenhet (se tolltariffens
alminnelige fortolkningsregel 5). Opprinnelsen for emballasje og varer skal i slike tilfelle
være angitt særskilt i opprinnelsesbeviset. Hvis opprinnelsesbeviset omfatter slik emballasje
og varer samlet, må begge deler tollbehandles uten tollpreferanse. Nytt opprinnelsesbevis må
da skaffes til veie.
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Annen emballasje anses som en enhet sammen med varen den omslutter og behandles på linje
med andre materialer som brukes til fremstillingen av vedkommende vare.

9. OPPRINNELSESBEVIS - FAKTURAERKLÆRINGER
9.1 Generelt om opprinnelsesbevis
Krav om preferansetollbehandling skal i innførselslandet legitimeres ved fremleggelse av
tilfredsstillende opprinnelsesbevis (fakturaerklæring). Ved dette har eksportøren avgitt
erklæring om at varene oppfyller vilkårene i opprinnelsesreglene. Et opprinnelsesbevis skal
utferdiges i forbindelse med den fysiske utførselen av varene, på det tidspunkt den reelle
eksport har funnet sted eller er sikret. Et opprinnelsesbevis kan bare utferdiges til land som er
part i avtalen, for produkter som er omfattet av avtalen og som er ”opprinnelsesprodukter”.
Norske eksportører må til enhver tid kunne bevise at et utstedt opprinnelsesbevis kun omfatter
produkter som er ”opprinnelsesprodukter” i medhold av opprinnelsesreglene i avtalen.
Eksempler på grunnlagsdokumentasjon og bevis er gitt i artikkel 20 i vedlegg I. Av hensyn til
etterkontroller (verifikasjoner) må en eksportør som har utferdiget et opprinnelsesbevis alltid
oppbevare en kopi av opprinnelsesbeviset sammen med all grunnlagsdokumentasjon som
beviser varenes opprinnelsesstatus i 5 år.
Opprinnelsesbevisene - fakturaerklæringene - har en gyldighetstid på 12 måneder, jf artikkel
17 nr 4 i vedlegg I.
Toll- og avgiftsdirektoratet har utarbeidet en egen ”Veiledning for utfylling av opprinnelsesbevis ved eksport”, som kan fås ved henvendelse til direktoratet (AA/SFE (Seksjon for
fellestjenester)).
Fakturaerklæringer
I denne avtalen skal kun fakturaerklæringer nyttes som opprinnelsesbevis. Fakturaerklæringer
kan benyttes for alle slags sendinger. En fakturaerklæring kan påføres en faktura, en følgeseddel eller ethvert annet handelsdokument som beskriver varene tilstrekkelig detaljert.
Privatimport
Sendinger av mindre verdi sendt fra privatperson til privatperson, og varer av begrenset verdi
som utgjør del av reisendes personlige bagasje, kan på visse vilkår innføres uten fremleggelse
av fakturaerklæring. De nærmere vilkår for slik import er inntatt i artikkel 19 i vedlegg I.
Innførsel til Norge
For preferansetollbehandling ved innførsel til Norge av produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus etter avtalen i Sør-Korea, skal opprinnelsen kunne dokumenteres ved fremleggelse av opprinnelsesbevis (fakturaerklæring ) utferdiget i Sør-Korea.
For preferansetollbehandling ved innførsel til Norge fra et annet EFTA-land av produkter som
har oppnådd opprinnelsesstatus etter Avtalen i Sør-Korea, skal opprinnelsen kunne dokumenteres ved fremleggelse av opprinnelsesbevis utferdiget i vedkommende EFTA-land,
hvorav fremkommer at opprinnelsesland er Sør-Korea.
Ved innførsel fra et annet EFTA-land av produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus etter
avtalen i vedkommende EFTA-land ved bruk av materialer som er opprinnelsesprodukter fra
Sør-Korea (kumulasjon), skal opprinnelsen kunne dokumenteres ved fremleggelse av opprinnelsesbevis utstedt eller utferdiget i vedkommende EFTA-land. Opprinnelsesland vil kunne
variere.
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Utførsel fra Norge
Ved utførsel til Sør-Korea av produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus i medhold av
opprinnelsesreglene i Norge, kan opprinnelsen og berettigelse til preferansetollbehandling
dokumenteres ved utferdigelse av en fakturaerklæring. Ved produksjon og oppnåelse av opprinnelsesstatus i Norge, vil varens opprinnelsesland i de fleste tilfeller være Norge.
Ved gjenutførsel (re-eksport) fra Norge til et annet EFTA-land (eventuelt tilbake til SørKorea) av produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus etter Avtalen i Sør-Korea, kan det
utferdiges nytt opprinnelsesbevis (fakturaerklæring ) på grunnlag av ”inngående” opprinnelsesbevis - dvs opprinnelsesbevis som fulgte med varene ved innførselen hit til landet.
Opprinnelsesland for slike varer er Sør-Korea.
Ved utførsel fra Norge til et annet EFTA-land av produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus etter Avtalen i Norge ved bruk av (kumulasjon med) materialer som er opprinnelsesprodukter fra Sør-Korea, kan opprinnelsesbevis utferdiges. Opprinnelsesland vil som
hovedregel være Norge. Imidlertid, dersom varen kun har gjennomgått minimale
bearbeidingsprosesser i henhold til artikkel 6 i vedlegg I, fastsettes opprinnelseslandet iht
bestemmelsene i artikkel 3.
9.2 Utstedelse av fakturaerklæringer
En fakturaerklæring kan benyttes og utferdiges av enhver eksportør.
Ordlyden i fakturaerklæringen skal i denne avtalen kun være på engelsk, og er gjengitt i
tillegg 3 til vedlegg I. Erklæringen skal av eksportøren påføres fakturaen, følgeseddelen eller
et annet handelsdokument som beskriver de aktuelle varer tilstrekkelig detaljert slik at de kan
identifiseres. Eventuelle ikke-opprinnelsesprodukter i sendingen må tydelig merkes eller
overstrykes i fakturaen. En fakturaerklæring kan stemples, trykkes eller skrives (med
skrivemaskin eller printer) på de nevnte handelsdokumenter. Dersom fakturaerklæringen
fylles ut for hånd, skal dette gjøres med blekk (ev. kulepenn) og med ”trykte” bokstaver.
En fakturaerklæring skal som hovedregel utferdiges i forbindelse med den fysiske eksporten
av de produkter den refererer seg til.
Fakturaerklæringens ordlyd:
Fakturaerklæringen er på engelsk og skal ha følgende tekst:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …. 1) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. 2) preferential origin.
(Sted, dato, navn på den som undertegner i blokkbokstaver og underskrift)

9.3 Eksportørens underskrift på opprinnelsesbevis
Eksportøren skal undertegne fakturaerklæringen, samt påføre navnet i klartekst (trykte
bokstaver). Den som undertegner skal enten selv være eksportør eller være ansatt i
eksportørens firma og undertegne etter fullmakt gitt av firmaets ansvarshavende. Underskriften må være fullstendig - bare initialer er således ikke tilstrekkelig. Underskrifter påført
ved navnestempler kan ikke godtas. En godkjent eksportør i henhold til artikkel 16 i vedlegg I
kan unntas fra kravet om underskrift på fakturaerklæringer, se etterfølgende avsnitt.

18
9.4. Godkjent eksportør
I samsvar med bestemmelsene i artikkel 16 i vedlegg I kan en eksportør autoriseres av tollmyndighetene i det enkelte avtaleland (eksportland) til å kunne utferdige fakturaerklæringer
uten underskrift. En slik eksportør betegnes ”godkjent eksportør”. Autorisasjon kan gis til
eksportører som har hyppig eksport av varer og som fyller de vilkår som ellers kreves for slik
autorisasjon.
Norske eksportører som ønsker å bli autorisert under frihandelsavtalen EFTA/Sør-Korea kan
søke berørt regiontollsted. Eksportøren er forpliktet til å oppbevare en kopi av fakturaerklæringen sammen med alle bevis som dokumenterer varenes opprinnelsesstatus i 5 år i
tilfelle etterkontroll. Videre må eksportøren godta enhver kontroll av regnskaper, produksjonsprosesser, mv, som tollvesenet finner nødvendig. Det er utarbeidet spesielle søknadsskjemaer for ”autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer”. Disse formularene (RD-0003)
kan rekvireres fra berørt tollregion eller fra Toll- og avgiftsdirektoratet.
Den enkelte tollregion er med dette delegert ansvaret for vurdering av hvorvidt norske
eksportører også under denne frihandelsavtalen kan gis autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer uten underskrift. Direktoratet har for sitt vedkommende ingen merknader til at
tillatelser allerede gitt til norske eksportører utvides til å omfatte også denne avtalen. Tollregionen tildeler ved en eventuell autorisasjon den godkjente eksportøren et autorisasjonsnummer som eksportøren i det enkelte tilfelle skal påføre i teksten til fakturaerklæringen.
Tildelt autorisasjonsnummer skal påføres i parentesen i fakturaerklæringen på følgende måte:
Eksempel: (tollmyndighetenes autorisasjonsnummer)

NO/02-368839564

Autorisasjonen kan når som helst trekkes tilbake av kompetente tollmyndigheter (tollregionen). Autorisasjonen skal trekkes tilbake dersom den godkjente eksportør ikke lenger
oppfyller vilkårene eller kan gi de nødvendige garantier. For eksempel i tilfeller hvor det av
ulike årsaker viser seg at eksportøren ikke kan dokumentere at eksporterte varer virkelig er
opprinnelsesprodukter. Avhengig av omstendighetene kan en gitt autorisasjon trekkes tilbake
helt eller delvis, for en viss periode eller for alltid. Det vises ellers til bestemmelsene i artikkel
15 og 16 i vedlegg I og til direktoratets brev til tolldistriktssjefene den 23. oktober 1997
(97/5411).
9.5 Gyldighetstid for opprinnelsesbevis
Artikkel 17 nr. 4 i vedlegg I til avtalen fastsetter den generelle gyldighetstiden for opprinnelsesbevis (fakturaerklæring) til 12 måneder regnet fra utstedelsesdatoen til fremleggelsen av
opprinnelsesbeviset for Tollvesenet i innførselslandet. Dispensasjon fra denne bestemmelse
kan gis når det forligger ekstraordinære omstendigheter, bl.a. når de berørte produkter er
fremlagt for tollmyndighetene i importlandet før utløpet av nevnte frist.
Varer som er ankommet hit til landet og som beror under Tollvesenets kontroll, skal anses for
å være fremlagt for tollvesenet. Dette innebærer at varer som er innlagt på tollager o.l. senest
12 måneder etter utstedelse av det opprinnelsesbevis som omfatter varene, ikke vil miste sin
berettigelse til preferansetollbehandling selv om varene blir ”tatt ut av” tollageret og fortollet
senere enn 12 måneder regnet fra opprinnelsesbevisets utstedelsesdato.

19
9.6 Oppbevaring av bevis og grunnlagsdokumenter
Enhver eksportør som utsteder eller foranlediger utferdiget et opprinnelsesbevis under denne
avtalen må kunne bevise at utstedelsen er korrekt innholdsmessig og reelt. Dette innebærer at
eksportører må kunne dokumentere at de påførte opplysninger (antall varer, vareslag, mv) er
korrekt samt at de produkter som er omfattet av utstedte opprinnelsesbeviset virkelig er
”opprinnelsesprodukter” i samsvar med regelverket i avtalens vedlegg I.
Tollmyndighetene kan på ethvert tidspunkt kontrollere riktigheten av de avgitte opprinnelsesbevis og grunnlagsdokumenter for slik utstedelse.
Grunnlagsdokumenter/bevisdokumenter for utferdigelse av opprinnelsesbevis skal oppbevares
av eksportøren i 5 år.
Grunnlagsdokumenter/bevisdokumenter kan eksempelvis være produksjonskalkyler,
materialoversikter, materiell-/lagerregnskaper, leverandørbevis/-erklæringer, eksportfakturaer,
importfakturaer, tollkvitteringer, opprinnelsesbevis for innførte varer, mv, jf eksempler gitt i
artikkel 20 i vedlegg I. For ”godkjente eksportører” gjelder samme betingelser. For at opprinnelsesbevis skal kunne utferdiges for varer som re-eksporteres uten bearbeidelse i Norge
eller eventuelt for varer som her i landet bare har vært gjenstand for slike minimale
behandlinger (utilstrekkelig bearbeidelse) som nevnt i artikkel 6 i vedlegg I, må det foreligge
en form for ”innførselsopprinnelsesbevis” som grunnlag for denne utstedelsen. Slike ”inngående” opprinnelsesbevis må kunne fremlegges.
9.7 Mangler og feil, mv.
Mangler og feil
Hvis et opprinnelsesbevis blir avvist av tollvesenet ved tollbehandlingen (fortollingen) pga.
mangler eller feil, eller hvis importøren ikke er i stand til å fremlegge et tilfredsstillende
opprinnelsesbevis, skal varene ikke innrømmes preferansetollbehandling. Blir det imidlertid
innen 3 år etter fortollingen fremlagt tilfredsstillende opprinnelsesbevis for varene, kan
preferansetollbehandling tilstås og omberegning foretas (jf gjeldende tollovforskrift). Det er
en forutsetning at krav om preferansetollbehandling er fremsatt ved fortollingen og at
tollvesenet ikke har grunn til å tvile på at varene ville vært berettiget til slik tollbehandling
hvis tilfredsstillende dokumentasjon hadde foreligget allerede på fortollingstidspunktet.
Søknader om omberegning/refusjon av toll, vedlagt originale dokumenter, sendes
vedkommende lokale regiontollsted.
Mistanke
Hvis tollvesenet ved tollbehandlingen har mistanke om at varene ikke fyller betingelsene for
preferansetollbehandling, kan importøren pålegges å fremskaffe ytterligere dokumentasjon og
opplysninger til støtte for kravet. Tollvesenet skal i slike tilfelle gjøre en påtegning på
Enhetsdokumentet om det forhold som har vakt mistanken, slik at preferansetollbehandling
ikke blir innrømmet før saken er nærmere undersøkt. Den samme praksis skal også følges i
tilsvarende tilfeller hvor opprinnelsesdokumentasjon ikke foreligger ved tollbehandlingen.
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Verifikasjoner
Hvis tollvesenet finner det nødvendig å foreta undersøkelser direkte hos den utenlandske
produsent eller eksportør eller ønsker å innhente ytterligere opplysninger fra utlandet
(verifiseringer), jf artikkel 24 i vedlegg I, må forholdet tas opp via direktoratet, Prosedyre- og
kontrollavdelingen, for videre behandling (verifikasjonsanmodninger til utlandet).
Tollregionen må oppgi hvorfor etterkontroll i utlandet ønskes og sende inn til direktoratet de
berørte opprinnelsesbevis, fakturaer med fakturaerklæringer og andre aktuelle importdokumenter.
Importøren har i slike tilfelle krav på å få varene utlevert mot å stille sikkerhet for toll og
avgifter. Som sikkerhet kan vanligvis godtas den generelle kredittordning for toll og avgifter,
eventuelt kontant betaling av toll og avgifter.

10. VERDIGRENSER FOR SMÅSENDINGER/REISENDES BAGASJE UTEN
HANDELSMESSIG KARAKTER
For følgende varer med opprinnelse i Sør-Korea eller i et EFTA-land kan preferansetollbehandling tilstås uten fremleggelse av en normal fakturaerklæring som nevnt tidligere:
1.

Varer (opprinnelsesprodukter) uten handelsmessig karakter som utgjør del av reisendes
personlige bagasje, forutsatt at samlet verdi ikke overstiger fastsatt beløpsgrense. Ved
innførsel til en EFTA-stat er beløpet fastsatt til EUR 1200 (NOK 10 000), og ved
innførsel til Sør-Korea USD 1000.

2.

Varer (opprinnelsesprodukter) uten handelsmessig karakter i ”småsendinger” fra privatperson til privatperson, forutsatt at samlet verdi ikke overstiger fastsatt beløpsgrense.
Ved innførsel til en EFTA-stat er beløpet fastsatt til EUR 500 (NOK 4100), og ved
innførsel til Sør-Korea USD 1000.

Hvis varene er fakturert eller deklarert i en annen valuta enn de som er nevnt ovenfor, skal det
beløp som tilsvarer beløpet uttrykt i den importerende avtaleparts nasjonale valuta anvendes.
Dvs. ved innførsel til Norge benyttes gitt verdigrense i NOK. Se etterfølgende tabell.
Disse bestemmelser skal bare anvendes for varer som ikke har handelsmessig karakter. Dvs at
varene skal være bestemt for varemottakeren eller den reisende selv eller for den nærmeste
familie. Varenes antall og art er også av betydning for tollvesenets bedømming av varenes
handelsmessige karakter. Det skal avgis en forenklet erklæring om opprinnelsen. Dette er en
forenklet erklæring som enten kan avgis skriftlig av eksportøren (f.eks. på posttolldeklarasjonen CN22/CN23 eller på et papir vedheftet denne) eller muntlig av importøren. Det
viktigste er at tollvesenet ut fra produksjonsmerker ol. ikke har grunn til å betvile riktigheten
av erklæringen, dvs varenes berettigelse til preferansetollbehandling.
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For disse varer uten handelsmessig karakter gjelder følgende verdigrenser fra avtalens
ikrafttredelse (1. september 2006) og inntil videre:
Innførselsland (myntenhet)

Småsendinger fra
privatperson til privatperson

Reisendes personlige
bagasje

EFTA

500 EUR

1200 EUR

Sør-Korea

1000 USD

1000 USD

Norge (krone)

4100 NOK

10 000 NOK

Island (krona)

43 000 ISK

100 000 ISK

900 CHF

2100 CHF

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Sveits/Liechtenstein (franc)
Sør-Korea (won)

11. TOLLDEKLARERINGEN
11.1 Ny landgruppe i TVINN
Preferansetollsatser for innførsel av varer med opprinnelse i Sør-Korea er innlagt i
Tollvesenets elektroniske deklarasjonssystem – TVINN.
På bakgrunn av denne frihandelsavtalen inngått mellom EFTA-landene og Sør-Korea samt
den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Sør-Korea, er TKR opprettet som ny
landgruppe i TVINN.
11.2 Utfylling av Enhetsdokumentet ved innførsel
For å oppnå preferansetollbehandling er det nødvendig å fremsette krav om dette i rubrikk 36
på Enhetsdokumentet (innførselsdeklarasjonen) ved tollbehandlingen/fortollingen. Nevnte
rubrikk skal alltid fylles ut og besvares for alle slags sendinger. Dersom varene er berettiget til
preferansetollbehandling, må krav om dette settes frem på Enhetsdokumentet selv om
opprinnelsesdokumentasjon ikke foreligger på fortollingstidspunktet.
Koder som skal anføres i rubrikk 36 på Enhetsdokumentet er følgende:
”P”:

for opprinnelsesprodukter i henhold til Avtalen mellom EFTA-landene og (bl.a.) SørKorea, hvor opprinnelsesbevis foreligger på fortollingstidspunktet;

”N”:

hvis varene ikke er berettiget til preferansetollbehandling;

”J”:

hvis varene er berettiget til preferansetollbehandling, men opprinnelsesbevis ikke
foreligger på fortollingstidspunktet.

Dersom krav om preferansetollbehandling fremsettes og tilfredsstillende opprinnelsesbevis
for de aktuelle varene allerede foreligger ved fortollingen, kan preferansetollbehandling i
samsvar med tolltariffens preferansetollsatser for Sør-Korea deklareres og innrømmes. Koden
som skal nyttes i rubrikk 36 er ”P”.
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Ved innførsel av varer med opprinnelse i Sør-Korea skal landkoden som benyttes i Enhetsdokumentets rubrikk 34a være ”KR”.
Dersom krav om preferansetollbehandling fremsettes og tilfredsstillende opprinnelsesbevis
for de aktuelle varene ikke foreligger ved fortollingen av dem, må ordinær toll
beregnes/deklareres. Krav om preferansetollbehandling for varer fra Sør-Korea deklareres i
slike tilfeller med kode ”J” i rubrikk 36 i Enhetsdokumentet. Når slikt krav er fremsatt ved
fortollingen, kan søknad om preferansetollbehandling (omberegning), vedlagt tilfredsstillende
opprinnelsesbevis (fakturaerklæring), fremmes innen 3 år etter fortollingstidspunktet, jfr.
tollovforskriften punkt 5.2.2.
For deklarering/beregning av preferansetollsats kreves at vareeieren/deklaranten besitter
originalt og gyldig opprinnelsesbevis omfattende de aktuelle varer. I Enhetsdokumentets
rubrikk 44 skal alltid oppgis opprinnelsesbeviset som er grunnlaget for preferansetollbehandlingen samt opprinnelsesbevisets nummer (f.eks. ”fakturaerkl. nr. 113258/2002”).
NB! Referansekode SER må benyttes.
Ved deklarering i tollvesenets elektroniske deklarasjonssystem TVINN plikter importøren å
oppbevare opprinnelsesbevis og andre grunnlagsdokumenter i original i minst 10 år etter
fortollingen, jfr. tollovforskriften avsnitt 6.4. For kontroll av korrekt tolldeklarering og
beregning av tollen kan Tollvesenet på ethvert tidspunkt be om at berørte opprinnelsesbevis
blir fremlagt/forevist i original.

12. VARER DISPONERT OVER UTEN TOLLVESENETS MELLOMKOMST
Varesendinger som ved innførsel til Norge, eventuelt etter godsregistrering, transittering eller
forpassing, blir disponert over eller stilt til rådighet for varemottaker uten tollvesenets
mellomkomst (tillatelse) i strid med gjeldende bestemmelser om innførsel, transittering/
forpassing, godsregistrering, tollagring og utlevering av varer, og som derfor senere blir
fortollet i samsvar med reglene i tolloven §§ 32, 56 eller 57, skal normalt ikke gis preferansetollbehandling selv om tilfredsstillende opprinnelsesbevis blir fremlagt. Begrunnelsen for
dette er at Tollvesenet i slike tilfeller ikke har hatt noen faktisk eller fysisk mulighet til å
foreta kontroll med henblikk på opprinnelsen idet varene allerede kan være tatt i bruk, være
videresolgt eller konsumert/forbrukt.
Tollregiondirektøren kan imidlertid ut fra gitt delegering og gjeldende retningslinjer etter
vurdering i konkrete enkelttilfeller innrømme preferansetollbehandling dersom Tollvesenet
ikke har grunn til å betvile varenes opprinnelsesstatus og berettigelse til preferansetollbehandling.

13. STRAFFEBESTEMMELSER - TOLLOVEN
Etter tolloven § 64 er det straffbart å legge frem, utstede eller foranledige utstedt uriktig
opprinnelsesbevis eller legitimasjonsdokument. For at straff skal kunne komme til
anvendelse, kreves det at vedkommende visste eller burde forstått at dokumentet var uriktig.
Anmeldelse blir på vanlig måte å sende politiet såfremt det må antas at det foreligger
straffbart forhold
fra den som legger frem et uriktig opprinnelsesdokument eller legitimasjonsdokument;
eller
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fra den som utsteder eller foranlediger utstedt slike dokumenter som er bestemt å tjene som
bevis ved tollekspedisjon i et annet land.
Gjenpart av eventuelle slike anmeldelser sendes direktoratet, ved Prosedyre- og
kontrollavdelingen.
Videre, uavhengig av om vedkommende importør eller eksportør i Norge blir å straffe eller
ikke, kan produsent eller andre som i utlandet har avgitt et uriktig opprinnelsesdokument
straffes etter nasjonal lovgivning, jf artikkel 27 i vedlegg I.
I tilknytning til foranstående vises til §§ 8, 17, 32, 56 , 57 og 64 i lov av 10. juni 1966 om toll
med senere endringer (tolloven).
Oslo, 24. august 2006

Per Eirik Ask Johannessen
underdirektør
Svein Olav Grønlie
rådgiver
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Vedlegg 1 til dette rundskriv
Omtalt i artikkel 2.1 nr. 1(B)

Bearbeidede landbruksvarer
Artikkel 1
1.
For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksråvarer som inngår i
produkter som er spesifisert i tabellene omtalt i artikkel 2 i dette vedlegg, er denne avtale ikke
til hinder for:
(a)

at det ved innførsel blir pålagt en fast tollsats;

(b)

at det anvendes tiltak ved utførselen.

2.
Den faste tollsatsen som innkreves ved import skal være basert på, men ikke
overskride forskjellen mellom pris innenlands og prisen på verdensmarkedet for de
landbruksråvarer som inngår i de berørte produkter.
Artikkel 2
Under henvisning til de tiltak som fremgår av artikkel 1 skal EFTA-statene, basert på
en gjennomgang som kan bli krevd av både Korea og EFTA-statene, i overensstemmelse med
varer nevnt i tabell 1, med opprinnelse i Korea, tilstå en behandling som ikke er mindre
gunstig enn den som tilstås Det europeiske fellesskap 1. april 2005.
Artikkel 3
1.
For produkter oppført i tabell 1, med opprinnelse i en EFTA-stat, skal Korea tilstå de
innrømmelser som er indikert i tabell 2.
2.
For produkter, som har fått preferansetollsats slik det er indikert med “B2”, skal
tollsatsene gradvis elimineres gjennom seks like trinn, slik at første trinn iverksettes samme
dato som avtalen trår i kraft, og de neste trinn iverksettes 1. januar hvert år, med full
eliminasjon 1. januar 2011.
3.
For produkter, som har fått preferansetollsats slik det er indikert med “B4 skal
tollsatsene gradvis elimineres gjennom elleve like trinn, slik at første trinn iverksettes samme
dato som avtalen trår i kraft, og de neste trinn iverksettes 1. januar hvert år, første gang 1.
januar 2007 med full eliminasjon 1. januar 2016.
Artikkel 4
Partene skal underrette hverandre på et tidlig tidspunkt, senest før ikrafttredelse, om
alle tiltak som blir iverksatt i henhold til artikkel 1.
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Artikkel 5
EFTA-statene og Korea skal gjennomgå utviklingen i handelen med produkter som
omfattes av dette vedlegg. I lys av disse gjennomganger, idet det tas hensyn til ordninger
mellom partene og andre frihandelspartnere eller i WTO, skal EFTA-statene og Korea ta
stilling til eventuelle endringer i produktomfanget i dette vedlegg, samt til en eventuell
utvikling av tiltakene iverksatt i henhold til artikkel 1.
Tabell 1 til vedlegg IV
HS No.
0403

Varebeskrivelse
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:

ex 10

-- med innhold av smaksstoff, eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao
- annen:

ex 90
0501

-- med innhold av smaksstoff, eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao
Menneskehår, ubearbeidd, også vasket eller avfettet; avfall av menneskehår.

0502

Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og annet hår til børstebinderarbeider;
avfall av slik bust eller hår.

0503

Tagl og avfall derav, også i plater, med eller uten støttemateriale.

0505

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.

0507

Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, horn, gevirer, hover,
klover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke
tilskåret; pulver og avfall derav.

0508

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.

0509

Svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse.

0510

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.

0710

Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.

40

- sukkermais
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0711

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.

ex 90

- andre grønnsaker; grønnsakblandinger:
-- sukkermais

0901

Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger
med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold.

0902

Te, også tilsatt smaksstoffer.

1302

Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agaragar og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også modifiserte,
utvunnet av vegetabilske stoffer:
- vegetabilske safter og ekstrakter:

12

-- av lakrisrot

13

-- av humle

14

-- av pyrethrum eller av planterøtter som inneholder rotenon

ex 19

-- andre:
--- innbyrdes blandinger av vegetabilske ekstrakter, av det slag som brukes til
fremstilling av drikkevarer eller næringsmidler
--- annen medisinsk, enn innbyrdes blandinger av vegetabilske ekstrakter, av det
slag som brukes til fremstilling av drikkevarer eller næringsmidler eller
vaniljeoleoresiner

20

- pektinstoffer, pektinater og pektater
- planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske
stoffer:

31

-- agar-agar

32

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

39

-- ellers

1401

Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til
kurvmakerarbeider og andre flettearbeider (f.eks. bambus, spanskrør, siv,
rør, vidjer, raffiafiber, renset, bleiket eller farget halm, samt lindebark).

1402

Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til stopning eller
polstring (f.eks. kapok, vegetabilsk krøllhår og ålegras), også lagvis, med eller
uten støttemateriale.
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1403

Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til
børstebinderarbeider (f.eks. kvastdurra, piassava, agave og liknende), også
snodde eller buntede.

1404

Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

1516

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

ex 20

- vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner
-- hydrogenert ricinusolje (kastorolje ) såkalt “opal-wax”

1517

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.

ex 10

- margarin, unntatt flytende margarin:
-- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent melkefett

ex 90

- ellers:
-- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent melkefett
-- spiselige blandinger eller produkter av det slag som benyttes som
formslippmiddel

1518

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 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.

ex 00

linoxyn

1520

Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut.

1521

Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider), bivoks, annen insektvoks og
spermasett (hvalrav), også raffinert eller farget.

1522

Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk
voks.

1702

Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i
fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller
fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell.

50

- kjemisk ren fruktose
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ex 90

- ellers, herunder invertsukker og andre sukker og sukkersirupsblandinger som i
tørr tilstand inneholder 50 vektprosent fruktose:
-- kjemisk ren maltose

1704

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

1803

Kakaomasse, også avfettet.

1804

Kakaosmør, -fett og –olje.

1805

Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet søtningsstoff.

1806

Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.

1901

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.

1902

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 annen måte:

11

-- med innhold av egg

19

-- ellers

ex 20

- fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte:
-- andre enn produkter fylt med mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, flesk eller
slakteavfall, eller blandinger derav

30

- annen pasta

40

- couscous

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, gryn,
perler eller liknende.

1904

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.

1905

Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød,
tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, rispapir og liknende
varer.
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2001

Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller
konserverte med eddik eller eddiksyre.

ex 90

- andre:
-- sukkermais; palmehjerter; jamsrøtter, søtpoteter og liknende spiselige
plantedeler, inneholdende minst 5 vektprosent stivelse .

2002
90

Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller
eddiksyre.
- annet

2004

Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik
eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.

ex 10

- poteter:
-- i form av mel eller flak

ex 90

- andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:
-- sukkermais (Zea mays var. saccharata):

2005

Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik
eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.

ex 20

- poteter:
-- i form av mel eller flak

80
2006

- sukkermais (Zea mays var. saccharata)
Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte,
glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukker

ex 2006 - sukkermais (Zea mays var. saccharata)
2007

Syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré og pasta av frukter eller nøtter,
fremstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff.

2008

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:

ex 11

-- jordnøtter:
--- peanøttsmør
--- jordnøtter, ristede

30
- ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under varenummer
20.08.19:
91

-- palmehjerter:

ex 99

-- annet:
--- mais, unntatt sukkermais (Zea mays var. saccharata)

2101

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.

2102

Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt
vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver.

2103

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

2104

Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger;
homogeniserte, sammensatte næringsmidler.

2105

Spise-is, også med innhold av kakao.

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

10

- proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser

ex 90:

- andre:
-- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer

2201

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

2202

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.

2203

Øl fremstilt av malt.

2205

Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller
smaksstoffer.

2207

Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol.%; etylalkohol og
brennevin, denaturert, uansett styrke.

2207.20 - etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke
2208

Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet
brennevin.
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2209

Eddik samt eddikerstatninger fremstilt av eddiksyre.

Tabell 2 til vedlegg IV

HS-nr..
0403

040310
0403101000

Varebeskrivelse

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
flytende
- med innhold av smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter, eller kakao

fryst
- med innhold av smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao
0403109000
ellers
- med innhold av smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao
040390
annen
0403903000
kefir
- med innhold av smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao
ex 0403909000 annen gjæret eller syrnet melk og fløte
- med innhold av smaksstoff, frukt eller med innhold av nøtter eller kakao
-- gjæret melk (annen enn yoghurt eller kefir), for detaljsalg
0501000000
Menneskehår, ubearbeidd, også vasket eller avfettet; avfall av
menneskehår.

Tollsats
for
EFTATollsats
landene

36

28,8

36

28,8

36

28,8

36

28,8

36
3

28,8

3

0

3
3
3

0
0
0

3
3
3

0
0
0

3

0

5
5

0
4

0403102000

0502

0

Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og annet hår til
børstebinderarbeider; avfall av slik bust eller hår.

0502100000
050290
0502901000
0502902000
0502909000
050300
05030010
0503001010
0503001090
0503002000
0505

bust av svin eller villsvin samt avfall derav
Ellers
Grevlinghår
Geitehår
Ellers
Tagl og avfall derav, også i plater, med eller uten støttemateriale.
1. hestehår
Renset
Ellers
2. hestehår avfall

0505100000
050590
0505901000
0505909000

1. fjær til stopning; dun
2. ellers
A. pulver av fjær
B. annen

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.
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0507

Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, horn, gevirer,
hover, klover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd,
men ikke tilskåret; pulver og avfall derav.

050710
0507101000
0507102000
0507109000
050790
05079020
0507902010
0507902020
0507902030
0507902040
0507902090
050800

1. elfenbein; avfall og pulver av elfenbein
elfenbein av elefant
horn av nesehorn
Andre
2. ellers
B. andre
skilpaddeskjell og plater
hvalbein og hval
skjelldyrsskall og skjell
hov og klo (herunder negl)
Andre
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.

0508001000
05080020
0508002010
0508002020
0508002030
0508002040
0508002050
0508002060
0508002070

Korall
Skjell
perlemor skjell
sjøøre skjell
østers skjell
snegle skjell
”Trocus” skjell
”Agaya” skjell
Ferskvanns skjell (Megalonaiasnervosa, Amblemaplicata, Quadrula
quadrula spp.)
andre
ellers
Svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse.
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.
ambra
castoreum
moskus
gallestein
vingesnegle ekskrementer
ellers
bukspyttkjertel
galle
gekko
andre

0508002090
0508009000
0509000000
051000

0510001000
0510002000
0510003000
0510004000
0510005000
05100090
0510009010
0510009020
0510009030
0510009090
0710
0710400000
0901

8
8
8

6,4
6,4
6,4

8
8
8
8
8

6,4
0
6,4
6,4
6,4

8

0

8
8
8
8
8
8
8

0
0
0
0
0
0

8
8
8

0
0
0

8
8
8
8
8

6,4
6,4
6,4
6,4
6,4

8
8
8
8

6,4
6,4
6,4
6,4

30

27

0

Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.
sukkermais
Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe;
kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold.

33
09011
0901110000
0901120000
09012
0901210000
0901220000
090190
0901901000
0901902000
0902

1. ubrent kaffe:
A. koffeinholdig
B. koffeinfri
2. brent kaffe:
Koffeinholdig
Koffeinfri
3. annen
A. kaffe skall
B. kaffeerstatninger med innhold av kaffe

0902300000
0902400000
1302

sort te (gjæret) og delvis gjæret te, i pakninger med nettovekt høyst 3 kg
annen sort te (gjæret) og annen delvis gjæret te

13021
1302120000
1302140000
130219
1302191
13021911
1302191110
1302191120
1302191190
1302191900
1302192000
1302193000
13021990
1302199010
1302199020
130219909
1302199091
1302199099
1302200000
13023

1. vegetabilske safter og ekstrakter:
B. av lakrisrot
D. av pyrethrum eller av planterøtter som inneholder rotenon
E. andre
(1) safter og ekstrakter av ginsengrøtter
av hvit ginsengrot
av hvit ginsengrotekstrakt
pulver av hvit ginsengrotekstrakt
Andre
Ellers
(2) cashewnøtteskall, flytende
(3) naturlig lakk
(4) andre
safter og ekstrakter av aloe
cola ekstrakt
andre
vaniljeoleoresiner eller vaniljeekstrakt
ellers
2. pektinstoffer, pektinater og pektater
3. planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av
vegetabilske stoffer:
agar-agar
agar-agar, i stripeform
agar-agar, pulver
ellers
planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av
johannesbrød, av frø av johannesbrød eller av guarfrø
ellers
Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til
kurvmakerarbeider og andre flettearbeider (f.eks. bambus, spanskrør,
siv, rør, vidjer, raffiafiber, renset, bleiket eller farget halm, samt
lindebark).

130231
1302311000
1302312000
1302319000
1302320000
1302390000
1401

140110
1401101000
1401102000

2
2

0
0

8
8

B4
B4

3
8

0
6,4

40
40

36
36

8
8

6,4
6,4

20
20
20
20
8
8

18
18
18
18
6,4
6,4

8
8

6,4
6,4

8
8
8

B4
4,8
B4

8
8
8
8

0
0
0

Te, også tilsatt smaksstoffer.

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

1. bambus
bambus, phyllostachy
ubearbeidd bambus

B4

8

4

8
8

6,4
6,4
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1401109000
140120
1401201000
1401209000
140190
1401901000
1401909000
1402000000

1403000000

1404
140410
1404101000
1404102000
1404109000
1404200000
140490
1404901000
14049020
1404902010
1404902020
1404902090
14049030
1404903010
1404903020
1404903090
1404909000
1516

151620
15162020
1516202090
1517

1517100000

151790
1517901000

ellers
2. spanskrør
splittet eller trukket
ellers
3. ellers
bark fra pil-rotstokk
andre
Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til
stopning eller polstring (f.eks. kapok, vegetabilsk krøllhår og ålegras),
også lagvis, med eller uten støttemateriale.
Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til
børstebinderarbeider (f.eks. kvastdurra, piassava, agave og liknende),
også snodde eller buntede.

8

6,4

8
8

6,4
6,4

8
8
3

6,4
6,4
0

3
0

Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innebefattet annet sted.
1. rå, vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til
farging eller garving
galleple
mandelskall
andre
2. bomull-linters
3. ellers
A. harde frø, fruktkjerne, skall og nøtter, av det slag som brukes til
utskjæring (for eksempel fra corozo-palmen)
B. bark av trær
Bark av morbærtre
Bark av ”edge worthia papyriferu”
annet
C. plantebladverk brukt til å pakke inn mat med
blader av ”quercus dentatas”
blader av ”smilax china”
andre
D. ellers

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

3
3
3

0
0
0

5
5
5
3

4
4
4
0

8

6,4

Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner,
helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller
elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde.
2. vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner
B. andre
ellers
- hydrogenert ricinusolje (kastorolje), såkalt "opal-wax"
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:
- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent
melkefett
andre
imitert spekk
- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent
melkefett

8

8

6,4

6,4

35

1517902000

1517909000

151800

1518009000
1520000000
1521

- spiselige blandinger eller produkter av det slag som benyttes som
formslippmiddel
matfett
- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent
melkefett
- spiselige blandinger eller produkter av det slag som benyttes som
formslippmiddel
andre
- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent
melkefett
- spiselige blandinger eller produkter av det slag som benyttes som
formslippmiddel

andre
- linoxyn
Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut.

15220010
1522001010
1522001090
1522009000
1702

degras
naturlig
ellers
ellers

170290

ellers, herunder invertsukker og andre sukker og sukkersirupsblandinger
som i tørr tilstand inneholder 50 vektprosent fruktose
C. maltose
- kjemisk ren maltose

1704100000
170490

8

8
8

6,4
6,4

6,4
6,4

8
8

6,4

8
8
8

0
0
0

8
8
8

0
0
0

8
8
8

0
0
6,4

8

7,2

8

4

7,2

Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider), bivoks, annen insektvoks og
spermasett (hvalrav), også raffinert eller farget.
vegetabilsk voks
carnaubavoks
palmevoks
annen
ellers
spermasett
bivoks
andre

1704

8

6,4

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
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.

152110
1521101000
1521102000
1521109000
152190
1521901000
1521902000
1521909000
152200

1702903000

8

Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og
vegetabilsk voks.

Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og
fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning
av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig
honning; karamell.

Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao.
tyggegummi, også overtrukket med sukker
andre

36
1704901000
17049020
1704902010
1704902020
1704902090
1704909000
1803

lakrisekstrakt, tilberedt som sukkertøy
sukkertøy
drops
karameller
andre
ellers

1803100000
1803200000
1804000000
1805000000
1806
1806100000
180620

8

4,8

8
8
8
8

4,8
4,8
4,8
4,8

Ikke avfettet
helt eller delvis avfettet
Kakaosmør, -fett og -olje
Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet søtningsstoff
Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.
1. kakaopulver tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
2. andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller flytende,
som pasta, pulver, granulat eller liknende, i beholdere eller pakninger med
innhold over 2 kg

5
5
5
5

0
0
0
0

8

0

1806201000
18062090
1806209010

A. sjokolade og sjokoladekonfekt
B. andre
kakaoprodukter med innhold av 50 vekt-% eller mer av melkepulver

8

4,8

8

4,8

1806209090
18063
180631
1806311000
1806319000
180632
1806321000
1806329000
180690
1806901000
1806902

andre
3. andre, i blokker, plater eller stenger:
A.med fyll
(1) sjokolade og sjokoladekonfekt
(2) annen
B. uten fyll
(1) sjokolade og sjokoladekonfekt
(2) annen
4. andre
A. sjokolade og sjokoladekonfekt
B. Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller maltekstrakt,
som inneholder mindre enn 50 og mer 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 inneholder
mindre enn 10 og mer enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri
basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
(1) næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg:
(b) andre
Av havremel
andre
(2) blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under
posisjon 19.05:
av byggmel
(3) andre
(a) av malt ekstrakt
(c) andre
av havremel
av byggmel
C. av 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, forkokt eller tilberedt på annen måte

8

4,8

8
8

4,8
4,8

8
8

4,8
4,8

8

4,8

8
8

4
4

8

4,8

30

15

8
8

6,4
6,4

18069021
180690219
1806902191
1806902199
18069022
1806902210
18069029
1806902910
180690299
1806902991
1806902992
18069030

Kakaomasse, også avfettet.

37
1806903010
180690309
1806903099
18069090
1806909010
1806909090
1901

190110
19011010
1901101010
1901101090
19011090
1901109010
1901109090
190120
1901202000
190190
19019090
1901909010
190190909
1901909092
1902

av næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller
kornprodukter
andre
andre
D. andre
Kakaoprodukter som inneholder minst 50 vektprosent melkepulver
andre

5,4

2,7

8

4

8
8

4
4

36
40

28,8
32

8
8

6,4
6,4

8

6,4

8

6,4

8

6,4

8
8
8

6,4
6,4
6,4

8
8
8

6,4
6,4
6,4

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.
1. næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg:
A. av varer som hører under posisjonene 04.01 - 04.04
ferdig tørrmelk
andre
B. andre
av havremel
andre
2. blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon
19.05:
av byggmel
3. andre
C. ellers
havremel
andre
av byggmel
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.

19021
190211
1902111000
1902112000
1902119000
190219
1902191000
1902193000
1902199000
1902200000

1. ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:
med innhold av egg
spagetti
makaroni
annet
annet
nudler
bokhvete nudler (Naeng-myun)
ellers
2. fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte

190230
19023010
1902301010
1902301090
1902309000
1902400000

- unntatt produkter fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, flesk eller
slakteavfall, eller en kombinasjon av disse
3. annen pasta
hurtignudler
ramen
andre
ellers
4. couscous

8

8
8
8
8

0

0
6,4
6,4
6,4

38
190300
1903001000
1903009000
1904

190410
1904101000
1904102000
1904103000
1904109000
190420
1904201000
1904209000
1904300000
190490
1904909000
1905

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak,
gryn, perler eller liknende.
tapioka
andre

8
8

6,4
6,4

5,4
5,4
5,4
5,4

4,3
4,3
4,3
4,3

45
5,4
8

36
4,3
6,4

8

6,4

8
8

4
4

8
8
8

4,8
4,8
4

8
8
8
8
8

4
4,8
4,8
4,8
4,8

8
8
8

4
4
4,8

30

27

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.
1. næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller
kornprodukter
”corn flakes”
maisflak
puffet ris
andre
2. næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av blandinger av
ustekte flak av korn og stekte flak av korn eller oppustet korn
A. "Müsli"- preparater
B. andre
3. bulgur hvete
4. ellers
ellers
Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao;
alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater,
rispapir og liknende varer.

1905100000
1905200000
19053
1905310000
1905320000
1905400000
190590
19059010
1905901010
1905901020
1905901030
1905901040
1905901090
19059090
1905909010
1905909020
1905909090
2001

knekkebrød
honningkake ("gingerbread") og liknende
søte kjeks og småkaker; vafler og vaffelkjeks:
Søte kjeks og småkaker
vafler og vaffelkjeks
kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter (herunder griljermel)
andre
bakervarer
brød
skipskjeks
kaker
kjeks og småkaker
andre
ellers
tomme kapsler til farmasøytisk bruk
rispapir
andre

200190
20019090
2001909040
2001909090

2. andre
B. ellers
sukkermais
andre
- palmejerter; jamsrøtter, søtpoteter og liknende spiselige deler av planter,
inneholdende minst 5 vektprosent stivelse

Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte
eller konserverte med eddik eller eddiksyre.

30

27

39
2002
200290
2002901000
2002909000
2004

2004100000
200490
2004901000
2005

200520
2005201000
2005209000
2005800000
200600

Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic
acid.
2. annet
A. tomatpurè (med tørrvektinnhold på minst 24 %)
B. ellers

poteter
- i form av mel eller flak
andre grønnsaker samt grønnsakblandinger
sukkermais

18

16,2

30

27

20

18

20
15

18
13,5

15

13,5

30

18

30

24

30
30

24
24

8

B4

8

B4

8
8

4,8
4,8

Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under
posisjon 20.06.
poteter
kroketter fremstilt av flak
ellers
- I form av mel eller flak
sukkermais (Zea mays var. saccharata)
Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler,
kandiserte, glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukker.
9. ellers
A. sukkermais (Zea mays var. saccharata)

2007100000
20079
200791
2007911000
200799
2007991000
2007999000
2101

homogeniserte næringsmidler
ellers:
sitrusfrukter
syltetøy, fruktgele og marmelade
andre
syltetøy, fruktgele og marmelade
andre

21011

1. ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på basis
av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:
ekstrakter, essenser og konsentrater
varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på
basis av kaffe:
pulverkaffe
andre
med innhold av melk og fløte eller erstatninger av disse
andre

2101121000
21011290
2101129010
2101129090

0
4

Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon
20.06.

20060090
2006009010
2007

2101110000
210112

5
8

Syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré og pasta av frukter eller
nøtter, fremstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff.

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.

40
210120

2101201000
2101209000
210130
2101309000
2102

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:
med innhold av sukker, sitron eller erstatninger av disse
ellers
3. brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter,
essenser og konsentrater derav
andre

40
40

24
24

8

4,8

8
8
8
8
8

6,4
6,4
6,4
6,4
6,4

8
8

6,4
6,4

8
8

6,4
6,4

8
8
8
8

6,4
6,4
6,4
6,4

8

0

8

4,8

8
8

4,8
4,8

8
8
45

0
0
0

8
45
45

4,8
27
27

18
30

10,8
B2

Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer
(unntatt vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt
bakepulver.

210210
2102101000
2102102000
2102103000
2102104000
2102109000
210220
2102201000
2102202000
21022030
2102203010
2102203090
21022040
2102204010
2102204090
2102209000
2102300000
2103

Aktiv gjær
Vinjær/ gjær til brygging
destillerigjær
bakegjær
gjærkultur
ellers
inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer
inaktiv gjær
”Nulook”
Chlorella-alge
i tablettform
andre
”Spinulina”
i tablettform
annen
ellers
tilberedt bakepulver

2103100000
210320
2103201000
210330
2103301000
2103302000
210390
21039010
2103901010
2103901020
2103901090
21039090
2103909010
2103909020
2103909090
2104

soyasaus
tomatketchup og annen tomatsaus
tomatketchup
sennepsmel og tilberedt sennep:
sennepsmel
tilberedt sennep
andre
orientalske sauser og liknende
bønnepasta
kinesisk bønnepasta
ellers
andre
majones
pulver-karri
ellers

210410
2104101000
2104102000

supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger
av kjøtt
av fisk

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

Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og
buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.

41
2104103000
2104109000
2104200000
210500

av grønnsaker
andre
homogeniserte, sammensatte næringsmidler

21050010
2105001010
2105001090
21050090
2105009010
2105009090
2106

spise-is
uten innhold av kakao
andre
annen spise-is
uten innhold av kakao
ellers

210610
2106101000
21061090
2106109010
2106109090
210690
21069010
2106901010

1. proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser
bønnemasse
annet
med et proteininnhold på 48 vektprosent eller mer
andre
2. ellers
A. base for drikkevarer, alkoholfritt
Colabase
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
drikkevarebase på basis av parfymerte frukter
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
andre
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
D. tilberedt spiselig tang
sjøsalat
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
andre
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
E. ellers
(1)fløteerstatninger
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
(3) næringsmidler for fremstilling av spise-is
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
(4) selvoppløselig gjær og annen gjærekstrakt
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
(5) smaksstoffer i tilberedte næringsmidler
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
(6) eikenøttmel
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
(7) nærinsmidler på basis av aloe
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
(8) av tilberedte næringsmidler (andre enn de som er basert på velduftende
stoffer) av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer med
alkoholinnhold over 0,5 vol.%
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
(9) andre
ellers
- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer

2106901020
2106901090
21069040
2106904010
2106904090
21069090
2106909010
2106909030
2106909040
2106909050
2106909060
2106909070
2106909080

210690909
2106909099

18
18
30

10,8
16,2
18

8
8

6,4
6,4

8
8

6,4
6,4

8

6,4

8
8

6,4
6,4

8

6,4

8

6,4

8

6,4

8

0

8

0

8

4,8

8

4,8

8

4,8

8

4,8

8

7,2

8

4,8

30

18

8

4,8

Spise-is, også med innhold av kakao.

Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

42
2201

2201100000
220190
2201901000
2201909000
2202

220210
2202101000
2202109000
220290
2202902000
2202903000
2202909000
2203000000
2205

Vann, herunder naturlig eller kunstig mineralvann og karbonisert
vann, ikke tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer; is og
snø.
1. vann, herunder mineralvann og karbonisert vann
2. annet
is og snø
andre
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.
vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre
søtningsstoffer eller smaksstoffer
tilsatt fargestoffer
andre
ellers
drikkevarer av fruktjuicer
”Sikye”
andre
Øl fremstilt av malt.

på emballasje med innhold høyst 2 liter:
annet

2207200000
2208

2. etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke

220820
2208209000
220830
2208302000
2208303000
2208309000
2208400000
2208500000
2208600000
220870
2208709000
220890
2208901000
2208904000
2208907000
2208909000

brennevin fremstilt ved destillasjon av druevin eller druemesk
annet
whisky
”bourbon” whisky
rug whisky
andre
rom og tafia
gin and genever
vodka
likør
andre
ellers
“Brandy” unntatt de som hører under pos. 2208.20
“So ju”
tequilla
andre
-akevitt
-andre
Eddik samt eddikerstatninger fremstilt av eddiksyre.
bryggeri-eddik
andre

2209001000
2209009000

0

8
8

0
0

8
8

0
0

9
8
8
30

5,4
4
4
B4

15
15

B4
B4

8

B4

15

B4

20
20
20
20
20
20

B4
B4
18
B4
B4
B4

20

18

20
30
20

B4
B4
B4

30
30

B4
27

8
8

4
4,8

Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller
smaksstoffer.

2205100000
2205900000
2207

220900

8

Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol.%; etylalkohol
og brennevin, denaturert, uansett styrke.
Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og
annet brennevin.
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Vedlegg 2 til dette rundskriv
Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 2.1
Fisk og andre marine produkter
Artikkel 1
Fisk og andre marine produkter, som oppført i tabell 1, er dekket av avtalens
bestemmelser, med mindre annet er bestemt i dette vedlegg.
Tabell 1
Pos.nr.
HS
02.08

HS-kode

Varebeskrivelse
Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller
fryst

ex 0208.40
Kap. 3

- av hval1
Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som
lever i vann

15.04

Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller
sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede.2

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:
- - fremstilt i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr3

16.03

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

16.04

- ekstrakter og safter av hvalkjøtt, fisk eller krepsdyr,
bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann4
Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og
kaviaretterlikninger av rogn.

1 Import av hvalprodukter er forbudt i Korea, Liechtenstein og Sveits i samsvar med CITES-konvensjonen
2 Se fotnote 1
3 Se fotnote 1
4 Se fotnote 1
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Pos.nr.
HS

HS-kode

Varebeskrivelse

16.05

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

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 hval 5
2301.20
23.09

- mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre
virvelløse dyr som lever i vann.
Tilberedte produkter av det slag som brukes til
dyrefôr

ex 2309.90

- ellers:
- - konsentrert limvann
Artikkel 2

Ved avtalens ikrafttredelse skal EFTA-statene og Korea avskaffe all importtoll og
avgifter med tilsvarende virkning for produkter spesifisert i tabell 1 med opprinnelse i en
EFTA-stat eller i Korea, med mindre annet er spesifisert i artikkel 3 og4.
Artikkel 3
Sveits og Liechtenstein kan opprettholde importtoll for produkter med opprinnelse i Korea
spesifisert i tabell 2.
Tabell 2
Pos.nr. HS

Varebeskrivelse

ex 15.04 og ex1516.10

Fett og oljer til menneskeføde

ex 2301.10 og ex 2301.20

Fôrstoffer til produksjonsdyr

ex 2309.90

Fôrstoffer til produksjonsdyr
Artikkel 4

1.
Korea skal avskaffe importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for produkter
spesifisert i tabell 3 med opprinnelse i en EFTA-stat i henhold til nedtrappingsplanen som
5 Se fotnote 1
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følger av punktene 2 til 7.
2.
Importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for import til Korea av produkter med
opprinnelse i en EFTA-stat oppført under kategori ”B1” i tabell 3, skal gradvis reduseres i
henhold til følgende tidsskjema:
•
•
•
•

Ved avtalens ikrafttredelse til 75 % av basissatsen,
1. januar 2007 til 50 % av basissatsen,
1. januar 2008 til 25 % av basissatsen,
1. januar 2009 skal resterende toll og avgifter avskaffes.

3.
Importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for import til Korea av produkter med
opprinnelse i en EFTA-stat oppført under kategori ”B2” i tabell 3, skal gradvis reduseres i
henhold til følgende tidsskjema:
•
•
•
•
•
•

Ved avtalens ikrafttredelse til 83 % av basissatsen,
1. januar 2007 til 67 % av basissatsen,
1. januar 2008 til 50 % av basissatsen,
1. januar 2009 til 34 % av basissatsen,
1. januar 2010 til 17 % av basissatsen,
1. januar 2011 skal resterende toll og avgifter avskaffes.

4.
Importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for import til Korea av produkter med
opprinnelse i en EFTA-stat oppført under kategori ”B3” i tabell 3, skal gradvis reduseres i
henhold til følgende tidsskjema:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ved avtalens ikrafttredelse til 87 % av basissatsen,
1. januar 2007 til 75 % av basissatsen,
1. januar 2008 til 62 % av basissatsen,
1. januar 2009 til 50 % av basissatsen,
1. januar 2010 til 37 % av basissatsen,
1. januar 2011 til 25 % av basissatsen,
1. januar 2012 til 12 % av basissatsen,
1. januar 2013 skal resterende toll og avgifter avskaffes.

6.
Importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for import til Korea av produkter med
opprinnelse i en EFTA-stat oppført under kategori ”B4” i tabell 3, skal gradvis reduseres i
henhold til følgende tidsskjema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ved avtalens ikrafttredelse til 91 % av basissatsen,
1. januar 2007 til 82 % av basissatsen,
1. januar 2008 til 73 % av basissatsen,
1. januar 2009 til 64 % av basissatsen,
1. januar 2010 til 55 % av basissatsen,
1. januar 2011 til 45 % av basissatsen,
1. januar 2012 til 36 % av basissatsen,
1. januar 2013 til 27 % av basissatsen,
1. januar 2014 til 18 % av basissatsen,
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•
•

1. januar 2015 til 9 % av basissatsen,
1. januar 2016 skal resterende toll og avgifter avskaffes.

6.
For produkter med opprinnelse i en EFTA-stat spesifisert under kategorien ”TRQ” i
tabell 3, skal et tollkvote system anvendes av Korea i henhold til det følgende:
(a) Den årlige samlede kvotestørrelsen skal være på 500 metriske tonn;
(b) Tollkvotens sats for importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for import til
Korea av produkter med opprinnelse i en EFTA-stat, skal være fri (”0”);
(c) Satsen for importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for import til Korea av
produkter med opprinnelse i en EFTA – stat utover tollkvoten, skal være MFN
tollsatsen anvendt av Korea;
(d) I forhold til bokstavene (a) og (b) skal tollkvoten implementeres av den importerende
part. Tollkvoten skal administreres av den importerende part i samarbeid med den
eksporterende part, og den samlede kvoteprosenten skal fordeles av den importerende
part; og
(e) Tollkvoten skal revideres fra det sjette året etter datoen for ikrafttredelsen av denne
avtalen.
7.
Avvikling av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for import til Korea av
produkter med opprinnelse i en EFTA-stat oppført under kategori ”R” i tabell 3 og etablering
av tidsskjema for avskaffelse av toll, skal vurderes i Blandet komité senest syv år etter datoen
for ikrafttredelsen av denne avtalen, i overensstemmelse med de overordnede målsettinger for
denne avtalen.
Tabell 3
HS koder
0208
0208400000

0301
030110
0301101000
0301102000
0301109000
03019
030192
0301921000
0301929000

6

Varebeskrivelse
Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt
eller fryst
Av hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen
Cetacea); av manater og sjøkuer (pattedyr av
ordenen Sirenia)6
Fisk, levende
Akvariefisk
Gullkarpe
Tropisk fisk
Annet
Annen levende fisk
Ål (Anguilla spp.)
Glassål
Annet

See footnote 1

Basis-sats

Kategori

30

R

10
10
10

R
R
R

10

R

30% eller
1,908
Koreansk

R
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HS koder

0301930000
030199
0301992000
0301994000

0301995000
0301996000
0301997000
0301998000
03019990
0301999010
0301999020
0301999030
0301999040
0301999050
0301999060
0301999070
0301999080
030199909
0301999091
0301999092
0301999094
0301999095
0301999099
0302
03023
0302320000
0302340000
03026
0302610000
0302640000
0302650000
0302660000

Varebeskrivelse

Karpe
Annen
Yellow tail
Pagell

Havål
Skarptannål /Knivtannål
Salad eel
Flyndrefisk
Annet
True bass
Puffers (Diodontidae)
Tilapia
Rock fish (including pacific ocean perch)
Havabbor
Multefamilien, multer
Loaches
Steinbit
Annet
Rock Trout (Hexagrammos spp., Agrammus spp.)
Crusian carp
Grass carp
Croakers
Annet
Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og
annet fiskekjøtt som hører under posisjon 03.04
Størje (tunfisk) (av slekten Thunnus), stripet
pelamide (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),
unntatt lever, rogn og melke:
Gulfinnet tunfisk (Thunnus albacares)
Storøyet tunfisk (Thunnus obesus)
Annen fisk, unntatt lever, rogn og melke:
Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinella (Sardinella spp.), brisling (Sprattus
sprattus)
Makrell (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus)
Pigghå og andre haifisker
Ål (Anguilla spp.)

Basis-sats
won/kg,
den
høyeste av
de to
10

Kategori

10
45% eller
3,292
Koreansk
won/kg,
den
høyeste av
de to
10
10
10
10

R

10
10
10
10
45
10
10
10

R
R
R
R
R
R
R
R

10
10
10
36
10

R
R
R
R
B2

20
20

B4
B2

20

B2

20
20
20

B2
B2
B2

R

R
R
R
R
R
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HS koder
030269
0302691000
0302692000
0302693000
0302694000
0302695000
0302696000
0302697000
0302698000
03026990
0302699010
0302699020
0302699030
0302699040
030270
0303
03031

0303110000
0303190000
03032
0303220000
0303290000
03033
0303330000
0303390000
03034
0303420000
0303430000
0303440000
0303490000
0303600000
03037
0303710000
0303740000

Varebeskrivelse
Ellers
Alaska sei (pollack)
Yellow tail
Trådstjert
Pagell
Havål
Skarptannål /Knivtannål
Hestemakrell/Taggmakrell
Makrellgjedde (inklusiv horngjel)
Annen
Spansk makrell
Puffers (Diodontidae)
Havbrasme
Breiflabb
Lever, rogn og melke
Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet
fiskekjøtt som hører under posisjon 03.04.
Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus
rhodurus), unntatt lever, rogn og melke:
Rødlaks (Oncorhynchus nerka)
Annen
Annen laksefisk, unntatt lever, rogn og melke:
Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks
(Hucho hucho)
Ellers
Flyndrefisk (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og
Citharidae), unntatt lever, rogn og melke:
Tunge (Solea spp.)
Annen
Størje (tunfisk) (av slekten Thunnus), stripet
pelamide (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),
unntatt lever, rogn og melke:
Gulfinnet tunfisk (Thunnus albacares)
Stripet pelamide
Storøyet tunfisk (Thunnus obesus)
Annen
torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), unntatt lever, rogn og melke
Annen fisk, unntatt lever, rogn og melke:
Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinella (Sardinella spp.), brisling (Sprattus
sprattus)
Makrell (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus):

Basis-sats

Kategori

20
20
20
20
20
20
20
20

B3
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4

20
20
20
20

B4
B4
B4
B2

10
10

B2
B2

10
10

B1
B4

10
10

B2
B2

10
10
10
10

B2
B2
B2
B2

10

B2

10

B2

10

TRQ
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HS koder
0303750000
0303780000
030379
0303791000
0303792000
0303793000
03037940
0303794010
0303794090
0303795000
0303796000
0303797000
0303798000
03037990
0303799010
0303799020
0303799030
0303799050
0303799060
0303799070
0303799080
030379909
0303799091
0303799092
0303799093
0303799094
0303799095
0303799096
0303799097
0303799098
0303799099
030380
0303801000
03038020
0303802010
0303802090
0304
030410
03041010
0304101010
0304101020
0304101030
030420
0304201000
0304202000
0304204000

Varebeskrivelse
Pigghå og andre haifisker
Lysing (Merluccius spp.,Urophycis spp.)
Ellers
Alaska sei (Pollack)
Blå torsk (Anoplopoma fimbria)
Trådstjert
Pagell
Red horsehead fish (Branchiostegus Japonicus)
Annet
Havål
Yellow corvina
Hestemakrell/Taggmakrell
Makrellgjedde (inklusiv horngjel)
Annen
Spansk makrell
Puffers (Diodontidae)
White sea smelt
St. Petersfisk
Atka mackerel (Hexagrammidae)
Rock fish (including pacific ocean perch)
Whip tail or hoki (Macruronus novaezelandiae)
Annet
Breiflabb
Kvitål, pirål
Skate
Milk fish (Chanos chanos)
Croakers
Rokke
Sand lance
Tannfisk (Dissostichus spp.)
Annet
Lever, rogn og melke
Lever
Rogn og melke
Av alaska sei (Pollack)
Annet
Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også
opphakket), ferskt, kjølt eller fryst.
1. Ferskt eller kjølt
Fileter
Av havål
Av rødspette
Av makrellstørje
2. Fryste fileter
Av Alaska sei (pollack)
Av havål
Av rødspette

Basis-sats
10
10

Kategori
B2
B2

30
10
10

R
B4
B4

10
10
10
10
10
40

B2
B2
B4
B4
B3
R

10
10
10
10
10
10
10

B4
B4
B4
B2
B2
B2
B4

10
10
30
10
70
10
10
10
10

B2
B2
R
B2
R
B4
B4
B4
B2

10

B4

10
10

B4
B1

20
20
20

B4
B4
B2

10
10
10

B4
B4
B4
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HS koder
0304205000
0304206000
0304207000
0304209000
030490
03049010
0304901010
0304901090
0304909000
0305
030520
03052040
0305204010
0305204020
0305204030
0305204090
03054
030549
0305491000
0305492000
0305499000
03055
030559
0305591000
0305592000
0305593000
0305594000
0305595000
0305596000
0305597000
0305599000
03056
0305610000
030563
0305631000
0305639000
030569
0305693000
0305694000
0305695000
0305696000
0305697000
0305698000

Varebeskrivelse
Av makrellstørje
Av tannfisk
Av tilapia
Annen
3. Annet
Fryst surimi av fisk
Av Alaska sei (pollack)
Annet
Ellers
Fisk, tørket, saltet eller i saltlake; røykt fisk,
også varmrøykt; mel og pelleter av fisk, egnet til
menneskeføde.
Lever, rogn og melke av fisk, tørket, røykt, saltet
eller i saltlake
Rogn og melke, saltet eller i saltlake
Av Alaska sei (Pollack)
Av yellow corvine
Av sild
Annet
røykt fisk, herunder fileter:
Annet
Ansjos
Alaska sei (pollack)
Annet
Tørket fisk, også saltet, men ikke røykt:
Annet
Haifinner
Ansjos
Alaska sei (Pollack)
Yellow corvina
Puffers
Skarptannål /Knivtannål
Sand lance
Annet
Saltet fisk, men ikke tørket eller røykt, og fisk i
saltlake:
Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii):
Ansjos (Engraulis spp.)
Saltet, hel og halv konserves ansjos
Annet
Annen
Trådstjert
Sardiner
Makrell
Yellow corvine
Hestemakrell/Taggmakrell
Markellgjedde (inklusiv horngjel)

Basis-sats
10
10
10
10

Kategori
B2
B4
B4
B1

10
10
10

B4
B4
B3

20
20
20
20

B4
B4
B4
B1

20
20
20

B4
B4
B2

20
20
20
20
20
20
20
20

B4
B4
B4
B4
B2
B2
B4
B2

20

B2

20
20

B2
B4

20
20
20
20
20
20

B4
B2
B4
B4
B3
B2
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HS koder
0306

03061
0306110000
030613
0306131000
0306139000

0306142000
0306143000
0306149000
03062
030623
0306232000

Varebeskrivelse
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.
Fryste:
Languster (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.).
Reker (Pandalus borealis)
Pillede
Annet
−Av arten Pandalus borealis
−Av andre arter enn Pandalus borealis
Kongekrabbe
Blåkrabbe (Callinectes sapidus)
Annet
Ikke fryste:
Reker (Pandalus borealis):
Tørket

0306233000 Saltet eller i saltlake

030624
03062410
0306241010
0306241020
0306242000
0306243000
030629
0306291000
0306292000
0307

030710
03071010

−Av arten Pandalus borealis
−Av andre arter enn Pandalus borealis
Krabber:
Levende, ferske eller kjølte
Blåkrabbe (Callinectes sapidus)
Snøkrabbe (Maijidae)
Tørket
Saltet eller i saltlake
Andre, herunder mel og pelleter av krepsdyr, egnet
til menneskeføde
Levende, ferske eller kjølte
Tørket
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.
1. Østers.
A. Levende, ferske eller kjølte

Basis-sats

Kategori

20

B2

20
27

B2

20
20
14
20
55 % eller
363
Koreansk
won/kg,
den
høyeste av
de to

B1
R
B2
B4
B2
B4

B1
R

20
20
20
20

B4
B4
B2
B2

20
20

B2
B2
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HS koder
0307101090
0307102000
0307103000
0307104000
03072
0307210000
030729
0307291000
0307293000
03073
0307310000
030739
0307392000
03074

030741
0307412000
030749
03074910
0307491010
0307491020
0307492000
0307493000
03075
0307510000
030759
03075910
0307591010
0307591020
0307591030
0307591090
0307592000
0307599000
03079
030791
0307911
03079111
0307911190
0307911200
0307911300
0307911400
0307911500
0307911700

Varebeskrivelse
(2) Annet
B. Fryste
C. Tørket
D. Saltet eller i saltlake
2. Kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell,
av slektene Pecten, Chlamys eller Placopecten:
Levende, ferske eller kjølte
Ellers
Fryste
Saltet eller i saltlake
3. Blåskjell (Mytilus spp., Perna spp.):
Levende, ferske eller kjølte
Andre
Tørket
4. Tiarmet blekksprut, herunder akkar (Sepia
officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.,
Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.):
Levende, ferske eller kjølte
Akkar, kapper, sput
Ellers
Fryste
Blekkspruter (tiarmet)
Akkar, kapper, sput
Saltet eller i saltlake
Tørket
5. Åttearmet blekksprut (Octopus spp.):
Levende, ferske eller kjølte
Ellers
Fryst
Åttearmet blekksprut
Poulp squid
Webfoot octopus
Annet
Tørket
Annet
7. Andre, herunder mel og pelleter av virvelløse
dyr som lever i vann, andre enn krepsdyr, egnet til
menneskeføde:
Levende, ferske eller kjølte
Bløtdyr
Hard clams
Annet
Abalone (Haliotis rufescens)
Top shells
Perleøsters
Ark shells
Lukkemuskler av muslinger

Basis-sats
20
20
20
20

Kategori
B2
B3
B2
B2

20

B2

20
20

B3
B2

20

B2

20

B2

10

B2

10
27
10
10

B4
R
B4
B4

20

B4

20
20
20
20
20
20

B4
B4
B4
B4
B2
B4

20
20
20
20
20
20

B4
B4
B2
B2
B4
B4
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HS koder
0307911800
03079119
0307911910
0307911990
03079190
0307919010
0307919020
0307919030
0307919090
030799
0307991
03079911
0307991110
0307991120
0307991130
0307991140
0307991150
0307991160
0307991190
03079919
0307991910
0307991920
0307991990
0307992
03079921
0307992110
0307992120
0307992190
03079929
0307992920
0307992990
0307993
03079931
0307993110
0307993120
0307993130
0307993190
03079939
0307993910
0307993920
0307993930
0307993990
1504

7

Varebeskrivelse
Baby clams
Annet
Marsh clams
Annet
Annet
Kråkeboller
Sjøpølser
Sjøpunger
Annet
Andre
Fryst
Bløtdyr
Hjerteskjell
Sandskjell
Baby clams
Adductors of shell fish
Ark shells
Top shells (fryst)
Annet
Annet
Sjøpølse
Sjøpunger
Annet
Tørket
Bløtdyr
Hen clams
Lukkemuskler av muslinger
Annet
Annet
Sjøpølse
Annet
Saltet eller i saltlake
Bløtdyr
Hen clams
Baby clams
Top shells (saltet eller i saltlake)
Annet
Annet
Kråkeboller
Sjøpølser
Stormaneter
Annet
Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller
sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede.7

See footnote 1

Basis-sats
20

Kategori
B4

20
20

B4
B4

20
20
20
20

B2
B4
B4
B4

20
20
20
20
20
20
20

B2
B4
B4
B4
B4
B2
B4

20
20
20

B2
B2
B2

20
20
20

B2
B2
B4

20
20

B4
B2

20
20
20
20

B2
B4
B2
B4

20
20
20
20

B4
B2
B4
B2
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HS koder
Varebeskrivelse
1504200000 2. Fett og oljer av fisk samt deres fraksjoner,
unntatt tran.
160300
Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk,
krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som
lever i vann.
1603003000 Fiskeekstrakter
1603004000 Safter av fisk
1603009000 Annet8
1604
Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og
kaviaretterlikninger av rogn.
16041
Fisk, hel eller i stykker, men ikke opphakket:
160411
Laks
1604111000 I lufttett lukket emballasje
160412
Sild
1604121000 I lufttett lukket emballasje
1604129000 Annet
160413
Sardiner, sardinella og brisling
1604131000 I lufttett lukket emballasje
1604139000 Annet
160414
Størje (tunfisk), stripet pelamide og pelamide
(Sarda spp.)
16041410
I lufttett lukket emballasje
160414101 Tunfisk
1604141011 I olje
1604141019 Annet
160414102 Skipjack
1604141021 I olje
1604141022 Kokt
1604141029 Annet
160414103 Pelamide
1604141039 Annet
1604149000 Annet
160415
Makrell
1604151000 I lufttett lukket emballasje
1604159000 Annet
160416
Ansjos
1604161000 I lufttett lukket emballasje
1604169000 Annet
160419
Ellers
16041910
I lufttett lukket emballasje
1604191010 Markellgjedde
1604191020 Hestemakrell/Taggmakrell
1604191030 Ål (anguilla spp)
1604191090 Annen
16041990
Ellers
1604199010 Jerk filefish
8

See footnote 1

Basis-sats

Kategori

3

B1

30
30
30

B2
B2
B2

20

B2

20
20

B2
B2

20
20

B4
B2

20
20

B2
B2

20
20
20

B2
B2
B2

20
20

B2
B4

20
20

B4
B4

20
20

B4
B2

20
20
20
20

B2
B2
B4
B2

20

B4

55
HS koder
1604199090
160420
1604201000
1604202000
16042040
1604204010
1604204090
1604209000
160430
1604301000
1605
160510
16051010
1605101010
1605101020
1605101090
1605109000
160520
16052090
1605209020
1605209090
160590
16059010
1605901010
1605901020
1605901030
1605901080
160590109
1605901091
1605901099
16059020
1605902010
1605902090
16059090
1605909010
1605909020
1605909030
1605909040
1605909090
2301

230120

9

Varebeskrivelse
Annen
Annen tilberedt eller konservert fisk
Postei av fisk
Marinade av fisk
Fiskekaker
Med krabbesmak
Annet
Annet
Kaviar og kaviaretterlikninger
Kaviar
Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som
lever i vann, tilberedte eller konserverte.
Krabber
Krabbekjøtt
I lufttett lukket emballasje
Røkt, unntatt i lufttett lukket emballasje
Annet
Annet
Reker
Annet
Pannert
Annet
Ellers
I lufttett lukket emballasje
Østers
Blåskjell
Baby clam
Akkar, kapper, sput
Annet
Abalone (Haliotis rufescens)
Annet
Røykt, eksklusiv i lufttett lukket emballasje
Akkar, kapper, sput
Annet
Annet
Lagret eller krydret akkar, kapper, sput
Sjøpølse
Bai top shell
Blåskjell
Ellers
Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk,
krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr
som lever i vann, utjenlig til menneskeføde;
grakse.9
2. Mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av
andre virvelløse dyr som lever i vann

See footnote 1

Basis-sats
20

Kategori
B2

20
20

B2
B2

20
20
20

B2
B2
B4

20

B2

20
20
20
20

B2
B2
B4
B4

20
20

B2
B1

20
20
20
20

B2
B2
B4
B4

20
20

B2
B4

20
20

B4
B4

20
20
20
20
20

B4
B4
B4
B4
B4
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HS koder
Varebeskrivelse
2301201000 Mel og pelleter av fisk
2301209000 Ellers

Basis-sats
5
5

Kategori
B1
B2

Artikkel 5
Teknisk samarbeid
1.
Partene er enige om å fatte felles tiltak innen fiskerisektoren, i samsvar med deres
nasjonale politiske målsetninger, for å legge til rette for gjennomføring av de overordnede
målsetninger i denne avtalen.
2.
Partene skal spesielt bestrebe seg på å etablere samarbeid for felles finansierte
prosjekter av felles interesse inklusiv, men ikke er begrenset til følgende:
(a)

dialog for å skape forståelse om saker av felles interesse og utveksle
informasjon om utviklingen av partenes politikk og aktiviteter;

(b)

utveksle teknisk ekspertise og erfaring innen bærekraftig resursforvaltning,
fiskeri og akvakultur;

(c)

opplæring av fiskere og studenter på norske forskningsfartøy, fiskerianlegg og
hos distribusjonsselskap; og

(d)

utveksling av vitenskaplig og teknologisk kunnskap, data, statistikk,
informasjon og maritime eksperter.

3.
For denne artikkelens formål, skal partene inngå et memorandum (heretter referert til
som MoU), senest to år etter datoen for ikrafttredelsen av denne avtalen. En felles
arbeidsgruppe etablert under MoU skal utarbeide et arbeidsprogram for gjennomføringen av
denne artikkelen.
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Vedlegg 3 til dette rundskriv
Landbruksavtale
mellom Republikken Korea og Kongeriket Norge
Republikken Korea (heretter kalt Korea) og Kongeriket Norge (heretter kalt Norge),
som minner om at en Frihandelsavtale mellom Korea og EFTA-landene (heretter kalt
Frihandelsavtalen) er undertegnet den 15. desember 2005;
som stadfester at denne avtalen utgjør en del av dokumentene som oppretter et
frihandelsområde mellom Korea og EFTA-statene i samsvar med Frihandelsavtalens artikkel
2.1 nr 2,
er enige om det følgende:
Artikkel 1
Virkeområde og omfang
Denne avtalen omfatter handel med produkter:
(a)

klassifisert i kapitlene 1 til og med 24 i Det harmoniserte system for
beskrivelse og koding av varer (heretter kalt «HS»), og ikke inkludert i
vedleggene IV og V til Frihandelsavtalen; og

(b)

ikke dekket av Frihandelsavtalen i henhold til vedlegg III til avtalen.
Artikkel 2
Tollkonsesjoner

Korea skal tilstå tollkonsesjoner på landbruksvarer med opprinnelse i Norge som
spesifisert i vedlegg I til denne avtalen. Norge skal tilstå tollkonsesjoner på
landbruksprodukter med opprinnelse i Korea som spesifisert i vedlegg II til denne avtalen.
Artikkel 3
Opprinnelsesregler og tollprosedyrer
1.
Opprinnelsesreglene og tollprosedyrene i vedlegg I til Frihandelsavtalen skal gjelde
for denne avtalen, med de unntak som følger av nr 2 og 3. Enhver henvisning til "EFTA
statene" i dette vedlegget skal forstås å referere til Norge.
2.

Artikkel 3 i vedlegg I til Frihandelsavtalen gjelder ikke for denne avtalen.

3.
Avvikende fra artikkel 2 i vedlegg I til Frihandelsavtalen, skal materialer med
opprinnelse i den annen avtalepart i henhold til denne avtalen, anses å være materialer med
opprinnelse i den berørte avtalepart, og det skal ikke være nødvendig at slike materialer har
gjennomgått tilstrekkelig bearbeiding eller foredling innenfor avtalepartens territorium, dog
under forutsetning av at bearbeidingen eller foredlingen går ut over det som er nevnt i artikkel
6 i vedlegg I til Frihandelsavtalen.
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Artikkel 4
Dialog
Partene skal undersøke eventuelle vanskeligheter som skulle komme til å oppstå
knyttet til deres handel med landbruksvarer og skal bestrebe seg på å finne passende
løsninger.
Artikkel 5
Videre liberalisering
Avtalepartene forplikter seg til å fortsette bestrebelsen for videre liberalisering av
handelen med landbruksvarer, der en tar hensyn til forholdene for handel med
landbruksvarer, den særskilte sensitiviteten for slike varer og utviklingen av
landbrukspolitikken på begge sider. Dersom en av partene ber om å få diskutere
ytterligere liberalisering for visse produkter, skal den andre part gi tilfredstillende
mulighet for diskusjon om ytterligere liberalisering.
Artikkel 6
Bestemmelser i Frihandelsavtalen
Bestemmelsene i de følgende artiklene i Frihandelsavtalen skal gjelde mutatis
mutandis mellom partene i denne avtalen: Artiklene 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11,
2.12, 2.13, 10.1 og kapittel 9.
Artikkel 7
WTO-avtalen om landbruk
Partene stadfester deres rettigheter og plikter under WTO-avtalen om landbruk, dersom ikke
annet er spesifisert i denne avtalen.
Artikkel 8
Eksportsubsidier
Skulle en part innføre eller gjeninnføre en eksportstøtte for en vare som er gjenstand
for tollkonsesjon etter artikkel 2, og som er gjenstand for handel med den andre parten, kan
den andre parten øke tollsatsen på slike innførsler opp til den anvendte bestevilkårstollsatsen
som er i kraft på det tidspunktet.
Artikkel 9
Vedlegg
Vedleggene til denne avtalen utgjør en integrert del av denne.
Artikkel 10
Endringer
1.

Partene kan bli enige om endringer i denne avtalen.
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2.
Med mindre partene blir enige om annet, skal endringene tre i kraft den første dag i
den andre måned etter at det siste ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokumentet er
mottatt.
Artikkel 11
Ikrafttredelse
1.
Denne avtalen skal ratifiseres, godtas eller godkjennes. Ratifikasjons-, godtakelseseller godkjenningsdokumentene skal utveksles mellom partene.
2.
Denne avtalen skal tre i kraft på den samme dato som Frihandelsavtalen mellom Korea
og Norge trer i kraft.
Artikkel 12
Forholdet mellom denne avtalen og frihandelsavtalen
Denne avtalen skal være i kraft så lenge partene til den er parter til Frihandelsavtalen.
SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til det,
undertegnet denne avtalen.
Utferdiget i Hong Kong, den 15. desember 2005, i to originale eksemplarer på engelsk.
Vedlegg I
Koreas konsesjoner til Norge for basis landbruksvarer
HS-No.
01.01

Varebeskrivelse

Basis
tollsats

Tollkonsesjon
til Norge

8
8

6.4
6.4

8
8
8

6.4
6.4
6.4

0

0

18

0

8

4

8

6.4

Hester, esler, muldyr og mulesler, levende.

0101.10
0101101000
0101109000
0101.90
01019010
0101901010
0101901090
0101909000
01.02

Til avl:
Hester
Andre
Andre
Hester
Veddeløpshester
Andre
Andre

0102.90
0102909000
01.03

2. Andre
Andre

0103100000
01.04

1. til avl:
Sauer og geiter, levende.

0104100000
0104.20
0104201000

Sauer
Geiter
Melkegeiter

Storfe, levende.

Svin, levende.
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HS-No.
0104209000

Varebeskrivelse
Andre

Basis
tollsats
8

Tollkonsesjon
til Norge
6.4

9
9
9

0
7.2
7.2

9

7.2

01.05

Fjærfe, det vil si, høns av arten Gallus domesticus, ender, gjess,
kalkuner og perlehøns, levende.

0105.1
0105.11
0105111000
0105119000
0105120000
0105.19
0105199000
0105.9
0105.92

1. med vekt høyst 185 gram:
A. høns av arten Gallus domesticus:
Til avl:
Andre
B. Kalkun
C. Andre
Andre
2. Andre:
A. høns av arten Gallus domesticus, av vekt høyst 2.000 gram

0105921000
0105929000
0105.93

(1) til avl:
(2)Andre
B. høns av arten Gallus domesticus, av vekt over 2.000 gram

9
9

0
7.2

0105931000
0105939000
0105.99
0105992000
0105999000
01.06
0106.1
0106110000
0106.19
0106191000
0106192000
0106193000
0106199000
0106.20
0106201000
0106.3
0106310000
0106390000
0106.90
01069020
0106902010
0106902090
01069030
0106903090
0106909000
02.04

(1) til avl:
(2) Andre
C. Andre
Kalkun
Andre
Andre levende dyr.
Pattedyr:
Pattedyr
Andre
Hunder
Kaniner og harer
Reinsdyr
Andre
reptiler (herunder slanger og skilpadder)
Slanger
Fugler:
Rovfugler
Andre
Andre
Insekter
Bier
Andre
Leddorm
Andre
Andre

9
9

0
7.2

9
9

7.2
7.2

8

6.4

8
8
8
8

6.4
6.4
6.4
6.4

8

6.4

8
8

6.4
6.4

8
8

6.4
6.4

8
8

6.4
6.4

0204100000
0204.2
0204210000
0204220000
0204230000
0204300000
0204.4

Hele eller halve skrotter av lam, ferske eller kjølte
Annet kjøtt av sau, ferskt eller kjølt:
Hele eller halve skrotter
Andre kjøttstykker, ikke utbeinet
Utbeinet
Hele eller halve skrotter av lam, fryste
Annet kjøtt av sau, fryst:

22.5

11.3

22.5
22.5
22.5
22.5

11.3
11.3
11.3
11.3

Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst.
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HS-No.
0204410000
0204420000
0204430000
0204.50
0204501000
0204502000
0209.00

Varebeskrivelse
Hele eller halve skrotter
Andre kjøttstykker, ikke utbeinet
Utbeinet
Kjøtt av geiter
Ferskt eller kjølt
Fryst
Svinefett rent for kjøtt og fjærfefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert
på annen måte, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller
røykt

0209001000
0209002000
02.10

Svinefett
Fjærfefett

Tollkonsesjon
til Norge
11.3
11.3
11.3

22.5
22.5

20.3
20.3

3
3

0.0
0.0

22.5

15.8

22.5

15.8

22.5
22.5

15.8
15.8

36

21.6

8

6.4

3

0

9
3
3

7.2
0
0

0

0

8

6.4

0
0

0
0

18
18
0

0
0
0

Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt;
spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall.

0210.9
0210910000
0210.99
02109910
0210991090
02109990
0210999010
0210999090
04.06

Ellers, herunder spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall :
Av primater
Andre
Spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall
Andre
Andre
Kjøtt av sau eller geit
Andre

0406900000
0410.00

Annen ost
Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted
Annet

0410009000
05.06

Basis
tollsats
22.5
22.5
22.5

Ost og ostemasse.

Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for
gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret;
pulver og avfall av bein og hornkjegler.

0506100000
0506.90
05069010
0506901020
0506901090
0506909000
05.11

Beinbrusk og bein behandlet med syre
Andre
A. Bein.
(2) Av storfe
(3) Ellers
C. Andre

0511100000
0511.9
0511.99
0511991000
05119920
0511992010
0511992090
05119930
0511993010
0511993020
0511993090

1. Sæd av storfe
2. Ellers:
B. Andre
(1) Dyreblod
(2) Sæd av dyr, unntatt fra storfe
Sæd av svin
Andre
(3) Embryo av dyr
Embryo av storfe
Embryo av svin
Andre

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

HS-No.
05119990
0511999020
0511999030
0511999040
0511999090
06.01

(5) Andre
Puppe av silkeorm
Døde dyr, unntatt døde dyr fra kapittel 3
Avskrap og tilsvarende reststoffer fra huder og skinn
Andre

0601.10

1. Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand :

0601101000
0601102000
0601103000
0601104000
0601105000
0601106000
0601107000
0601108000
0601109000
0601.20

Av tulipaner
Av liljer
Av georginer
Av hyasint
Av gladioler
Av sverdlilje
Av fresia
Av pinselilje
Ellers
2. Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i vekst eller blomst;
sikoriplanter og røtter
Av tulipaner
Av liljer
Av georginer
Av hyasint
Av gladioler
Sikoriplanter og røtter
Av sverdlilje
Av fresia
Andre
Av pinselilje
Andre

0601201000
0601202000
0601203000
0601204000
0601205000
0601206000
0601207000
0601208000
06012090
0601209010
0601209090
06.02
0602.10
0602101000
0602109000
0602.20
0602204000
0602205000
06022070
0602207010
0602207020
0602207030
0602209000
0602300000
0602400000
0602.90
06029010

Basis
tollsats

Tollkonsesjon
til Norge

8
8
8
8

6.4
6.4
6.4
6.4

8
8
8
8
8
8
8
8
8

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

8
8
8
8
8
8
8
8

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

8
8

6.4
6.4

8
8

6.4
6.4

8
8

6.4
6.4

8
8
8
8
8
8

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand,
i vekst eller blomst; sikoriplanter og -røtter, unntatt røtter som
hører under posisjon 12.12.

Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister;
mycelium.
1. Stiklinger uten rot og podekvister :
Av frukttrær
Andre
2. Trær og busker som skal bære spiselige frukter eller nøtter, også
podede
Vinstokk
Daddeltre
Kastanjetre, valnøtt tre og koreansk nåletre
Kastanjetre
Valnøtt tre
Koreansk nåletre
Andre
3. Rododendron og asalea, også podede
4. Roser, også podede
5. Andre
Blomstrende planter
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HS-No.
0602901010
0602901020
0602901030
0602901040
0602901050
0602901060
0602901090
06029020
060290201
0602902011
0602902019
0602902020
0602902030
0602902040
0602902050
060290206
0602902061
0602902069
060290207
0602902071
0602902079
060290208
0602902081
0602902089
060290209
0602902091
0602902099
06029090
0602909010
0602909020
0602909040
06.04

Varebeskrivelse
Orkidé eller marihånd
Nellik
”Guzmania ampire”
Krypslør/ Gypsophila slør
Krysantemum
Kaktus
Andre
Skogplanter
Nåletrær
Til bonsai
Andre
Lerketrær
Kryptomeria
Japansk sypress
Furu (Rigi-taeda)
Lønnetrær
Til bonsai
Andre
Agnbøk
Til bonsai
Andre
Zelkova tre
Til bonsai
Andre
Andre
Til bonsai
Andre
Ellers
Peontre
Kamelliatre
Mycelium

0604100000
0604.9
060491
06049110
0604911010
0604911090
0604919000
0604990000

Mose og lav
Andre:
Friske
Bladverk fra planter
Gingkoblader
Andre
Andre
Ellers

07.05

Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller kjølt.

0705.2
0705210000
0705290000
08.02

2. Sikori:
Sikorisalat (julesalat, witloof) (Cichorium intybus var.foliosum)
Andre
Andre nøtter, friske eller tørkede, med eller uten skall.

0802.2

2.Hasselnøtter eller hasselbusk (Corylus spp.):

Basis
tollsats
8
8
8
8
8
8
8

Tollkonsesjon
til Norge
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

8
8
8
8
8
8

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

8
8

6.4
6.4

8
8

6.4
6.4

8
8

6.4
6.4

8
8

6.4
6.4

8
8
8

6.4
6.4
6.4

8

6.4

8
8
8

6.4
6.4
6.4

8

6.4

8
8

6.4
6.4

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.
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HS-No.
0802210000
0802220000

Varebeskrivelse
Med skall
Uten skall

08.09

Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener (herunder nektariner),
plommer og slåpefrukter, friske.

0809200000
08.10

2. Kirsebær

0810100000
09.10

Jordbær

Tollkonsesjon
til Norge
6.4

8

6.4

24

14.4

45

36

8

6.4

8
8

6.4
6.4

3

2.4

3

2.4

1.8
1.8
1.8
1.8

0
0
0
0

3

0

3

0

3
3
3

0
0
0

4.2
5

3.8
4

5
5

4
4.5

5

0

Andre frukter, friske.

Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, laurbærblad, karri
og andre krydderier.

0910400000
0910.9
0910910000
0910990000
10.01

4. Timian; laurbær blad
6. Andre krydderier:
Blandinger som nevnt i note 1.b til dette kapittel
Andre

1001100000
1001.90
1001901000
10019090
1001909010
1001909020
1001909030
1001909090
1002.00
1002009000
1004.00
1004009000
10.08

1. Durum hvete
2. Andre
A. Blandingskorn inkludert durum hvete
B. Andre
Frø
Til dyrefôr
Til maling
Andre
Rug
Andre
Havre
Andre

1008.20
10082010
1008201090
1008209000
1008300000
1101.00
1101001000
1101002000
11.02

Hirse
Stor busthirse (Setalia italica)
Andre
Andre
Kanarifrø
Finmalt hvetemel og finmalt blandingsmel av hvete og rug
Av hvetemel
Av blandingskorn

1102100000
1102200000
11.04

Rugmel
Maismel

1104.30
1104309000

Basis
tollsats
8

Hvete og blandinger av hvete og rug.

Bokhvete, hirse og kanarifrø; annet korn.

Finmalt mel av korn, unntatt hvetemel og blandingsmel av hvete
og rug.

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.
Kornkimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte
Ellers
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HS-No.
11.06

Varebeskrivelse

Basis
tollsats

Tollkonsesjon
til Norge

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.

1106100000
1106300000
1109000000

Av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13:
Av produkter som hører under kapittel 8:

8
8

6.4
6.4

Gluten av hvete, også tørket

8

7.2

1203000000

Kopra.

3

0

12.07

Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter, også knuste.

1207600000
1207.9
1207910000
1207.99
1207992000
1207999000
12.08

6. Saflorfrø
7. Andre:
A. Valmuefrø
B. Andre
(2) Shea nøtter (Karite nøtter)
(3) Andre

3

0

3

0

3
3

0
0

1208900000
12.09

2. Andre

3

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

1209.2
1209210000
1209220000
1209230000
1209240000
1209250000
1209260000
1209.29
1209291000
1209292000
1209293000
1209299000
1209300000

Mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter, unntatt
sennepsmel.

Frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer.

1209.9
1209.91
12099110
1209911010
1209911090
1209912000
1209919000
1209.99
12099910

2. Frø av forplanter:
A. Luserne (alfaalfa) frø
B. Kløver (Trifolium spp.) frø
C. Svingelfrø
D. Engrapp (poa pratensis L.)frø
E. Raigress(Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) frø
F. Timoteifrø
G. Andre
Lupinfrø
Sudansk gressåfrø
Hundegressfrø
Andre
3. Frø av urteaktige planter som hovedsakelig dyrkes på grunn av sine
blomster
4. Andre:
A. Grønnsaksfrø
Frø av ulike Allumvekster/ løk (Alliaceous)
Løkfrø
Andre
Reddikfrø
Andre
B. Andre
Frø fra skogstrær

1209991010
1209991090
1209992000
1209994000
1209999000

Eikefrø
Andre
Frø fra frukttrær
Plenfrø
Andre
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HS-No.
12.11

Varebeskrivelse

Tollkonsesjon
til Norge

8

6.4

8
8
8
8
8

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

8
8
8
8
8
8

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

8

6.4

8

6.4

3

0

8
8
8
8

6.4
6.4
6.4
6.4

8

6.4

10

9

3

0

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.

1211100000
1211.90
1211901000
1211902000
1211903000
1211904000
1211905000
12119090
1211909010
1211909020

1. Lakrisrot
5. Andre
Storhjelm rotknoll (Aconiti tuber)
Trebladkoptis (Coptidis rhizoma)
Blåfjær (Polygalae radix)
Løk av Keiserkrone (Fritillariae roylei bulbus)
Guttaperkatre (Eucommiae cortex)
Andre
Frø av Amomi villosim
Frø av kinajujube (Ziziphus jujuba)

1211909030
1211909040
1211909050
1211909060
1211909090

Frukter av Quisqualis indica
Longantre
Tørkede frukter av hagtorn (Crataegi fructus)
Frø av Lotus (Nelumbo)
Andre

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.

1212300000

3. Steiner og kjerner av aprikoser, ferskener (herunder nektariner)
eller plommer
4. Andre:

1212.9

Basis
tollsats

1212910000
1212.99
1212991000
1212992000
1212993000
1212999000
1213000000

A. Sukkerbeter
B. Andre
(1) Ubrente sikorirøtter av varieteten cichorium intybus sativum
(2) Rotknoll av ”kuyaku”
(3) Pollen
(5) Andre
Halm og agner av korn, ubearbeidd, også hakket, malt, presset
eller i form av pelleter

12.14

Kålrot, fôrbeter, fôrrøtter, høy, luserne (alfaalfa), kløver,
esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og liknende fôrprodukter, også i
form av pelleter.

1214100000
13.01

Mel og pelleter av luserne (alfaalfa)
Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser,
gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer).

1301.10
1301101000

1. Skjellakk og liknende
A. Skjellakk

1301109000
1301200000
1301.90

B. Andre
2. Gummi arabicum
3. Andre

3
3

0
0

1301901000

A. Oleoresiner

3

0
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HS-No.
1301909000
13.02

Varebeskrivelse
B. Andre

1. Vegetabilske safter og ekstrakter
A. Opium

1501.00

Svinefett (herunder smult) og fjærfefett, unntatt det som hører
under posisjon 02.09 eller 15.03.

15010010
1501001010
1501001090
1501002000
1502.00

1. Svinefett (herunder smult)
Med syreverdi som ikke overstiger 1
Ellers
2. Fjærfefett

1503002000
1503009000
1505.00
1505001000
1505009000
1506.00
1506001000
1506009000
15.07

Tollkonsesjon
til Norge
0

8

6.4

3
3
3

0
0
0

2
2
3

0
0
0

3
3

0
0

3
3

0
0

3
3

0
0

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

1302.1
1302110000

15020010
1502001010
1502001090
1502009000
1503.00

Basis
tollsats
3

Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som
hører under posisjon 15.03.
1. Storfetalg
Med syreverdi som ikke overstiger 2
Andre
2. Andre
Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og
talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller bearbeidd på annen måte
Isterolje
Andre
Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin).
1. Ullfett, rå
2. Andre
Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også
raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.
Klovolje og dets fraksjoner
Andre
Soyaolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede.

1507100000
1507.90

Råolje, også avslimet
Andre

5.4

4.9

1507901000

Raffinert olje

5.4

4.9

1507909000
15.09

Andre

8

7.2

Jomfruolje
Ellers

8
8

7.2
6.4

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.

8

6.4

3

0

1509100000
1509900000
1510000000

Olivenolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede.

15.11

Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede.

1511100000

1. Rå olje
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HS-No.
1511.90
1511901000
1511902000
1511909000
15.12
1512.1
1512.11
1512111000
1512112000
1512.19
15121910
1512191010
1512191020
15121990
1512199010
1512199020
15.13

Varebeskrivelse
2. Andre
Palme olein
Palme stearin
Ellers
Solsikkeolje, saflorolje og bomullsfrøolje samt deres fraksjoner,
også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede
1. solsikkeolje og saflorolje samt deres fraksjoner:
A. Rå olje
(1) Solsikkeolje
(2) Saflorolje
B. Ellers
(1) Raffinert olje
(a) Solsikkeolje
(b) Saflorolje
(2) Annen
(a) Solsikkeolje
(b) Saflorolje

2. Palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner:
Rå olje
Palmekjerneolje
Babassuolje
Andre
Raffinert olje
Palmekjerneolje
Babassuolje
Andre

1514.1

1. Raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, og dens
fraksjoner:
A. Råolje
2. Annen:
A. Rå olje
(1) Annen raps- og rybsolje

1515.1
1515110000
1515190000
1515.2
1515210000
1515290000
1515300000
1515400000
1515.90
15159090
1515909020
1515909030
1515909090

Tollkonsesjon
til Norge

2
2
2

0
0
0

10
8

8
6.4

10
8

8
6.4

10
8

8
6.4

5
8

4
6.4

5
8
8

4
6.4
6.4

10

9

10

9

8
8

6.4
6.4

8
8
8
8

7.2
7.2
6.4
6.4

8
8
8

6.4
6.4
6.4

Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje og babassuolje samt deres
fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

1513.2
1513.21
1513211000
1513212000
1513.29
15132910
1513291010
1513291020
1513299000
15.14

1514110000
1514.9
1514.91
1514911000
15.15

Basis
tollsats

Raps-, rybs- og sennepsolje samt deres fraksjoner, også raffinerte,
men ikke kjemisk omdannede.

Andre vegetabilske fettstoffer og oljer (herunder jojobaolje), samt
deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.
1. Linolje og dens fraksjoner:
Råolje
Annen
2. Maisolje og dens fraksjoner:
Rå olje
Annen
3. Ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner:
4. Tung olje og dets fraksjoner
6. Andre
B. Andre
Kamelia olje og dens fraksjoner
Jojobaolje og dens fraksjoner
Andre
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HS-No.
15.16

Varebeskrivelse

1. Animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
Talg fra storfe og dets fraksjoner
Andre
2. Vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
B. Andre
Palmeolje og dets fraksjoner
Maisolje og dets fraksjoner
Soyaolje og dets fraksjoner

1518001000
1518002000
17.01

Dehydrert ricinusolje (kastorolje)
Epoksidert soyaolje

1701.1
1701.12
1701121000
1701122000
17.02

1. Råsukker uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer:
Betesukker
Ikke polarisert over 98.5°
Polarisert over 98.5°

1702902000
1702909000
20.02
2002100000
21.06

Tollkonsesjon
til Norge

8
8

4
4

8
8
8

6.4
6.4
7.2

8
8

6.4
7.2

3
3

0
0

8
8

7.2
7.2

8

7.2

8

6.4

9
5

8.1
0

5

0

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

1516.10
1516101000
1516109000
1516.20
15162020
1516202020
1516202030
1516202050
1518.00

1702.90

Basis
tollsats

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 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.

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

Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og
fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten
tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet
med naturlig honning; karamell.
Annen fruktose og fruktosesirup som i tørr tilstand inneholder mer
enn 50 vektprosent fruktose, unntatt invertsukker
B. Karamell
D. Ellers
Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre.
1. Tomater, hele eller i stykker:
Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

2106.90
2106902000
23.01

2. Andre
B. Sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer

2301.10
2301101000
2301102000
23.02

1. Mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse
Mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall
Grakse

2302100000

1. Av mais

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

Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, fra
sikting, maling eller annen behandling av korn eller belgfrukter.
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Basis
tollsats
5
5
5
5

Tollkonsesjon
til Norge
0
0
0
0

1. Reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer:
2. betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling:
3. Drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier:

0
5
5

0
0
0

Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av
pelleter, etter utvinning av soyaolje.

1.8

0

2305000000

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

5

0

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.

2306100000
2306200000
2306300000
2306.4
2306410000
2306490000
2306500000
2306600000
2306700000
2306.90
2306902000
2306909000
2307000000

1. Av bomullsåfrø
2. Av linfrø
3. Av solsikkefrø
4. Av raps- og rybsfrø:
Av raps- og rybsfrø med lavt innhold av erukasyre:
Ellers
5. Av kokosnøtter eller kopra
6. Av palmenøtter eller palmekjerner
7. Av maiskimer
8. Andre
Av frø av Perilla frutesvenses (bladmynte)
Andre

5
5
5

0
0
0

0
0
5
5
5

0
0
0
0
0

5
5

0
0

Vinberme; rå vinstein.

5

0

2308.00

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
Eikenøtter
Bomullsfrøskall

5
5

4
0

5

0

4.2
4.2
5
4.2

0
0
0
0

5

0

HS-No.
2302200000
2302300000
2302400000
2302500000
23.03

2303100000
2303200000
2303300000
2304000000

2308001000
2308003000
23.09
2309100000
2309.90
23099010
2309901010
2309901020
2309901030
2309901040
230990109
2309901099
23099020
230990209

Varebeskrivelse
2. Av ris
3. Av hvete
4. Av annet korn
5. Av belgfrukter
Reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer,
betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling, drank og
annet avfall fra bryggerier eller brennerier, også i form av
pelleter.

Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr.
Hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg:
Ellers
Blandet dyrefôr
For svin
For fugl
For fisk
For storfe
Andre
Ellers
Tilskuddsfôr
Andre
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HS-No.
2309902091

23099030
2309903010
2309903020
2309903030
2309903090

Varebeskrivelse
Spesifiserte produkter som automatisk har importgodkjennelse fra 31.
desember 1994:” @1. Peckmor, sessalom, calfnectar and pignectar of
FCA Feed flavor starter(conc.) @2. FCA Feed nectars (conc.) @3.
FCA Feed protanox @4. FCA Encila (conc.) @5. FCA Sugar mate
@6. Poultry, fish, mineral, calf, hy sugar and cheese of FFI
Ade(conc.) @7. Pig, hog, cattle, dairy, beef and kanine of FFI Krave
(conc.) @8. Pig and fresh of FFI Arome (conc.,2X) @9. Pecuaromapoultry”
Tilsetningsstoffer til dyrefôr
Hovedsaklig på basis av antibiotika
Hovedsaklig på basis av vitaminer
Hovedsaklig på basis av mikromineraler
Andre

Basis
tollsats

Tollkonsesjon
til Norge

5

0

5
5
5
5

0
0
0
0

Vedlegg II
Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
ex 01.01
01.01.1090
01.01.9080
ex 01.06
01.06.1100
01.06.1200

01.06.1991
01.06.1992
01.06.1999
01.06.2000
01.06.3100
01.06.3200

01.06.3910
01.06.3991
01.06.3992

Varebeskrivelse

2

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Hester, esler, muldyr og mulesler, levende.
- til avl:
- - ellers
- andre:
- - esler, muldyr og mulesler
Andre levende dyr.
- pattedyr:
- - primater
- - hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen
Cetacea); maneter og sjøkuer (pattedyr av
ordenen Sirenia)
- - andre:
- - - andre:
- - - - kaniner
- - - - pelsdyr ikke nevnt eller innbefattet annet
sted
- - - - andre:
- reptiler (herunder slanger og skilpadder)
- fugler:
- - rovfugler
- - papegøyefugler (herunder papegøyer,
parakitter, araer og kakaduer)
- - andre:
- - - fasaner
- - - andre:
- - - - struts
- - - - duer

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri
Fri
Fri

Fri
Fri
Fri

Fri

Fri

Fri

Fri
0.60

Fri
Fri

Fri
Fri
Fri
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Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
01.06.3999
01.06.9000
ex 02.08
02.08.2000
05.04.0000

ex 05.06

05.06.1000
05.06.9090
ex 05.11

05.11.1000

05.11.9191
05.11.9193

05.11.9921
05.11.9940

05.11.9991
05.11.9992
05.11.9993
05.11.9994
05.11.9995
05.11.9998
06.01

Varebeskrivelse

2
- - - - andre
- ellers
Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt
eller fryst.
- froskelår
Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn
fisk, hele eller i stykker, ferske, kjølte, fryste,
saltede, i saltlake, tørkede eller røykte.
Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet
eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller
enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og
avfall av bein og hornkjegler.
- beinbrusk og bein behandlet med syre
- andre:
- - andre (annet enn til dyrefôr)
Animalske produkter, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som
hører under Kapittel 1 eller 3, utjenlige til
menneskeføde.
- sæd av storfe
- andre:
- - produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller
andre virvelløse dyr som lever i vann; døde dyr av
de slag som hører under kapittel 3:
- - - til dyrefôr:
- - - - industrifisk
- - - - annet fiskeavfall
- - andre:
- - - blodpulver (utjenlig til menneskeføde):
- - - - annet
- - - kjøtt og blod:
- - - - annet
- - - annet:
- - - - annet:
- - - - - sæd av småfe
- - - - - sæd, unntatt av storfe og småfe
- - - - - embryo av storfe
- - - - - embryo av småfe
- - - - - embryo av andre dyr
- - - - - andre
Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand, i vekst eller
blomst; sikoriplanter og -røtter, unntatt røtter
som hører under posisjon 12.12.
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tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Fri
Fri

363.0%

Fri
Fri

24.64

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri
Fri

Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

0.36

Fri

0.36

Fri

Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
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06.01.1001
06.01.1002
06.01.1009
06.01.2000

ex 06.02

06.02.1010
06.02.1021

06.02.1022
06.02.1023
06.02.1024
06.02.1029
06.02.1091
06.02.1092
06.02.2000

06.02.3013
06.02.3090
06.02.4002
06.02.4003
06.02.4004

06.02.9020
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- løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker,
i hvilende tilstand :
- - løker til bruk i gartnerier
- - rotknoller, stengelknoller og rotstokker, til
bruk i gartnerier
- - ellers
- løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i
vekst eller blomst; sikoriplanter og røtter
Andre levende planter (herunder røtter),
stiklinger og podekvister; mycelium.
- stiklinger uten rot og podekvister :
- - stiklinger uten rot eller in vitro (i
vekstmedium) til bruk i gartnerier:
- - - av grønne planter, i tiden 15. desember til 30.
april
- - - ellers :
- - - - begonia, alle arter, betlehemsklokke
(Campanula isophylla), julestjerne (Euphorbia
pulcherrima, Poinsettia pulcherrima) tåre
(Fuchsia), hibisk (Hibiscus), kalanchoe og hengepetunia (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)
- - - - saintpaulia, femtunge (Scaevola) og vrifrukt (Streptocarpus)
- - - - krysantemum (Dendranthema x
grandiflora, Chrysanthemum x morifolium) i
tiden 1. april- 15. oktober
- - - - pelargonium
- - - - andre
- - andre stiklinger uten rot samt podekvister:
- - - andre stiklinger uten rot
- - - podekvister
- trær og busker som skal bære spiselige frukter
eller nøtter, også podede
- rododendron og asalea, også podede:
- - stueasalea (Azalea indica):
- - - andre:
- - - - i tiden 24. desember - 14. november
- - ellers (andre enn stueasalea (Azalea indica)):
- rose (Rosa), også podede:
- - grunnstammer
- - stiklinger med rot, ikke i emballasje for
detaljsalg
- - barrotsroser uten medium, ikke i emballasje
for detaljsalg
- andre:
- - grunnstammer
- - andre:
- - - med klump av jord eller annet
vekstmedium:

Bundet
tollsats,
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valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
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Korea

3a

3b

4

0.1%

Fri

0.1%
0.1%

Fri
Fri

0.4%

0,01 S

0.5%

Fri

Fri

51.0%

0,69 S

10%

51.0%

0,69 S

10%

51.0%
51.0%
51.0%

0,69 S
0,69 S
0,69 S

10%
10%
10%

0.5%
0.5%

Fri
Fri
0.30

Fri

17.0%

1,87 S
0.03

10%
Fri

64.0%

4,36 S

10%

64.0%

4,36 S

10%

64.0%

4,36 S

10%

1.0%

Fri
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06.02.9030

06.02.9041
06.02.9042
06.02.9050

06.02.9062

06.02.9063
06.02.9064

06.02.9066
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- - - - kransgran (Araucaria), vinterpryd
(Aucuba),buksbom (Buxus), kamelia (Camellia),
draketre (Dracaena), trollhassel (Hamamelis),
kristtorn (Ilex), kalmia, laurbærtrær (Laurus),
magnolia, palmer (Palmae), pieris, pyracantha og
stranvaesia
- - - - trær og busker ikke nevnt ovenfor, samt
stauder :
- - - - - trær og busker ikke nevnt ovenfor
- - - - - stauder, unntatt urteaktige planter
- - - - potteplanter eller utplantingsplanter :
- - - - - grønne potteplanter i tiden 15. desember til
30. april, også i samplantinger
- - - - - andre:
- - - - - - grønne potteplanter i tiden 1. mai - 14.
desember:
- - - - - - - asplenium, kongebegonia (Begonia x
rex-cultorum), renner (Chlorophytum), japanbeinved (Euonymus japanicus), japanfatsia (Fatsia
japonica, Aralia sieboldii), gummifiken (Ficus elastica), monstera, treklatrer (Philodendron scandens), stuebusk (Radermachera, Stereospermum),
syngonium, fatsiaeføy (X-Fatshedera), også i
samplantinger
- - - - - - - ellers, også i samplantinger
- - - - - - potteplanter i blomst:
- - - - - - - blåkorg (Ageratum), margerit (Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum
frutescens), hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis,
Begonia elatior), julebegonia (Begonia x
cheimantha), isbegonia (Begonia x
semperflorens), knollbegonia (Begonia x
tuberhybrida), bidens, stråle (Brachycome),
sommerasters (Callistephus), betlehemsklokke
(Campanula isophylla), cyklamen (Cyclamen
persicum), georgine (Dahlia), krysantemum, alle
slag (unntatt Chrysanthemum maximum/ Leucanthemum maximum), nellik (Dianthus),
julestjerne (Euphorbia pulcherrima, Poinsettia
pulcherrima), tåre (Fuchsia), gerbera, hibisk
(Hibiscus), stuehortensia (Hydrangea
macrophylla), springfrø (Impatiens), ildtopp
(Kalanchoe blossfeldiana), lobelia, dodre
(Lobularia), pelargonium (alle arter), petunia (alle
arter), symreprimula (Primula vulgaris, Primula
acaulis), saintpaulia, femtunge (Scaevola),
sølvkranssenecio (Senecio cineraria, Senecio
bicolor), fløyelsblomst (Tagetes), blomkarse
(Tropaeolum), verbena, fioler (Viola) og zinnia,
også i samplantinger
- - - - - - - ellers, også i samplantinger
- - - - - - stiklinger med rot samt ungplanter:

Bundet
tollsats,
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Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

1.0%

Fri

1.0%
1.0%

Fri
Fri

1.0%

Fri

75.0%

5,11 S

10%

75.0%

5,11 S

10%

75.0%

5,11 S

10%

75.0%

5,11 S

10%
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06.02.9067

06.02.9068
06.02.9069
06.02.9079
06.02.9080
ex 06.03

06.03.1011

06.03.1012

06.03.1091
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- - - - - - - 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)
- - - - - - - andre
- - - - - - ellers
- - - - ellers:
- - - - - andre
- - - uten klump av jord eller annet vekstmedium
Avskårne blomster og blomsterknopper av det
slag som brukes til buketter eller pryd, friske,
tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller
preparerte på annen måte.
- friske:
- - symre (Anemone), ginst (Genista), mimosa,
orkidé (Orchidaceae), soleie (Ranunculus), syrin
(Syringa), margerit (Argyranthemum frutescens,
Chrysanthemum frutescen) i tiden 1. november 30. april, krysantemum (Dendranthema x
grandiflora, Chrysanthemum x morifolium) i
tiden 15. desember - 15. mars, hagenellik
(Dianthus caryophyllus) i tiden 1. november - 15.
mai, Fresia i tiden 1. desember - 31. mars, rose
(Rosa) i tiden 1. november - 31. mars, og tulipan
(Tulipa) i tiden 1. mai - 31. mai:
- - - symre (Anemone), ginst (Genista), mimosa
(Mimosa), orkideer (Orchidaceae), soleie
(Ranunculus) og syrin (Syringa), også i blandede
buketter o.l.
- - - margerit (Argyranthemum frutescens,
Chrysanthemum frutescen) i tiden 1. november 30. april, krysantemum (Dendranthema x
grandiflora, Chrysanthemum x morifolium) i
tiden 15. desember - 15. mars, hagenellik
(Dianthus caryophyllus) i tiden 1. november - 15.
mai, Fresia i tiden 1. desember - 31. mars, rose
(Rosa) i tiden 1. november - 31. mars, og tulipan
(Tulipa) i tiden 1. mai - 31. mai, også i blandede
buketter o.l.
- - andre:
- - - marikåpe (Alchemilla), flamingoblomst
(Anthurium), asters (Aster), astilbe, knoppurt
(Centaurea), busknellik (Dianthus barbatus),
hagenellik (Dianthus caryopyllus) i tiden 16. mai
- 30. oktober, bakkestjerne (Erigeron), gerbera,
sabellilje (Gladiolus), flatskolm (Lathyrus),
søyleblomst (Liatris), leddblomst (Physostegia),

Bundet
tollsats,
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valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

75.0%
75.0%
75.0%

5,11 S
5,11 S
5,11 S

10%
10%
10%

75.0%
1.0%

5,11 S

10%
Fri

0.60

Fri

0.60

Fri

4,07 S

Fri

249.0%
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06.03.1098

06.03.1099
06.03.9000
06.04

06.04.1000

06.04.9110

06.04.9191
06.04.9192
06.04.9199
06.04.9900
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protea, scabiosa, bergknapp (Sedum), gullris
(Solidago), solidaster, strelizia, trachelium og
zinnia, også i blandede buketter o.l.
- - - ellers:
- - - - Fresia i tiden 1. april - 30. november, iris,
risp (Limonium, Statice), levkøy (Matthiola),
påske-/pinselilje (Narcissus), også i blandede
buketter o.l.
- - - - andre, også i blandede buketter o.l.
- ellers
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.
- mose og lav
- andre:
- - friske :
- - - Adianthum og Asparagus, i tiden 1. juni 31. oktober
- - - andre:
- - - - Adianthum og Asparagus, i tiden 1.
november til 31. mai
- - - - juletrær
- - - - andre
- - ellers

ex 07.02
07.02.0011
07.02.0040

Tomater, friske eller kjølte.
- i tiden 1. november - 9. mai
- i tiden 15. oktober - 31. oktober

ex 07.03

Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purre og andre
løkslag, friske eller kjølte.
- hvitløk

07.03.2000
ex 07.04

07.04.1031
07.04.1041
07.04.2020

07.04.9030

Hodekål, blomkål, knutekål og liknende
spiselig kål, frisk eller kjølt.
- blomkål og brokkoli:
- - blomkål:
- - - i tiden 15. oktober - 30. november
- - - i tiden 1. desember - 31. mai
- rosenkål:
- - i tiden 1. juni - 20. september
- annen:
- - hvitkål:
- - - i tiden 1. august - 30. september
- - rødkål:

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

4,07 S
4,07 S
0.60

10%
10%
Fri

249.0%
249.0%

1.2%

Fri

67.0%

Fri

0.12
0.12
0.12
3.9%

Fri

Fri
Fri
Fri
Fri

1.60

Fri
Fri

0.03

Fri

0.18

Fri
Fri

0.24

Fri

0.05

Fri

Fri
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07.04.9050
07.04.9060
07.04.9093
07.04.9095
07.04.9099
ex 07.05

07.05.1130
07.05.1170

07.05.2110
07.05.2190
07.05.2990
ex 07.06

07.06.1030
07.06.9099
ex 07.07
07.07.0020
07.07.0030
ex 07.08
07.08.2009
07.08.9000
ex 07.09
07.09.1010
07.09.1090
07.09.2010
07.09.2090
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- - - i tiden 1. august - 30. september
- - kinakål
- - ellers:
- - - savoykål i tiden 1. desember - 30. juni
- - - grønnkål i tiden 1. desember - 31. juli
- - - annen (annet enn savoykål og grønnkål)
Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium
spp.), frisk eller kjølt.
- salat:
- - hodesalat:
- - - issalat:
- - - - i tiden 1. desember - 28./29. 02ruar
- - - annen:
- - - - i tiden 1. desember - 28./29. 02ruar
- sikori:
- - sikorisalat (julesalat, witloof) (Cichorium
intybus var.foliosum):
- - - i tiden 1. april - 30. november
- - - i tiden 1. desember - 31. mars
- - annen:
- - - i tiden 1. desember - 31. mars
Gulrøtter, neper, rødbeter, havrerøtter,
knollseller i, reddiker og liknende spiselige
røtter, friske eller kjølte.
- gulrøtter og neper:
- - neper
- andre:
- - ellers
Agurker, friske eller kjølte.
- slangeagurker:
- - i tiden 1. november - 30. november
- - i tiden 1. desember - 9 mars
Belgfrukter, med eller uten belg, friske eller
kjølte.
- bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - ellers (andre enn brekkbønner, aspargesbønner,
voksbønner og snittebønner)
- andre belgfrukter
Andre grønnsaker, friske eller kjølte.
- artiskokker:
- - i tiden 1. juni - 30. november
- - i tiden 1. desember - 31. mai
- asparges:
- - i tiden 1. mai - 14. november
- - i tiden 15. november - 30. april
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tollsats,
ad
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Bundet
tollsats,
Spesifikk
3b
0.05
0.64

219.0%
219.0%
219.0%

9.16
9.16
9.16

Tollsats
for
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4
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

0.24

Fri
Fri

242.0%

17.40

Fri

63.0%

3.14

Fri

230.0%

7.93

Fri

0.60

Fri
Fri

5.31
0.12

Fri
Fri

0.08

Fri
Fri

0.08

Fri
Fri

Fri

Fri

50.0%

Fri

Fri
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1
07.09.3000
07.09.5100
07.09.5200
07.09.5900

07.09.6010
07.09.6020
07.09.6090

07.09.7020
07.09.9010
07.09.9020
07.09.9050
07.09.9091
07.09.9099
ex 07.10

07.10.2209
07.10.2900
07.10.3000

07.10.8010
07.10.8040
07.10.8094
07.10.8095

ex. 07.11

07.11.2010
07.11.2090
07.11.3010
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- auberginer
- sopper og trøfler:
- - sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)
- - trøfler
- - andre
- frukter av slektene Capsicum eller Pimenta:
- - søte pepperfrukter (Capsicum annuum var.
annuum):
- - - i tiden 1. juni - 30. november
- - - i tiden 1. desember - 31. mai
- - ellers
- spinat, New Zealand spinat og hagemelde
(hagespinat):
- - i tiden 1. oktober - 30. april
- andre:
- - oliven
- - kapers
- - sukkermais:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- - andre:
- - - courgettes
- - - andre grønnsaker
Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i
vann), fryste.
- belgfrukter, med eller uten belg:
- - bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.) :
- - - ellers (andre enn brekkbønner,
aspargesbønner, voksbønner og snittebønner)
- - andre
- spinat, New Zealand spinat og hagemelde
(hagespinat)
- andre grønnsaker:
- - asparges og artiskokker
- - sopper
- - andre:
- - - brokkoli
- - - søte pepperfrukter (Capsicum annuum var.
annuum)
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.
- oliven:
- - i saltlake
- - ellers
- kapers:
- - i saltlake
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tollsats,
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valorem
3a

Bundet
tollsats,
Spesifikk
3b
0.24

Tollsats
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Korea
4
Fri

0.30
0.24
0.30

Fri
Fri
Fri

0.24
0.12

Fri
Fri
Fri

0.24

Fri

0.09
0.60

Fri
Fri

Fri

Fri

Fri

203.0%
203.0%

19.28
19.28

Fri
Fri

216.0%

12.07
0.24

Fri
Fri

139.0%

13.94

Fri

0.15
0.60

Fri
Fri

219.0%

8.23

Fri

219.0%

8.23

Fri

0.09
0.18

Fri
Fri

0.06

Fri
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1
07.11.3090
07.11.5100
07.11.5900
ex 07.12
07.12.2000

07.12.3100
07.12.3200
07.12.3300
07.12.3901
07.12.3909
07.12.9020
07.12.9040
07.12.9091
07.12.9092
07.12.9099
ex 07.13
07.13.1000
07.13.2090
07.13.3100
07.13.3200
07.13.3300
07.13.3900
07.13.4090

07.13.5090
07.13.9000
ex 07.14
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- - ellers
- sopper og trøfler:
- - sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)
- - ellers
Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste
eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte.
- kepaløk
- sopper, skrukkøre (Auricularia spp.), gelesopp
(Tremellaspp.) og trøfler:
- - sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)
- - skrukkøre (Auricularia spp.)
- - gelesopp (Tremella spp.)
- - andre:
- - - trøfler.
- - - ellers.
- andre grønnsaker; grønnsakblandinger:
- - hvitløk
- - sukkermais:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- - ellers:
- - - tomater
- - - gulrøtter
- - - andre (herunder grønnsakblandinger)
Tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte
eller splittede.
- erter (Pisum sativum)
- bukkeerter:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - bønner av arten Vigna mungo (L.) Heeper eller
Vigna radiata (L.) Wilczek
- - små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller
Vigna angularis)
- - hagebønner (Phaseolus vulgaris)
- - andre
- linser:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- bønnevikker (Vicia faba var. major) og
hestebønner (Vicia faba var. equina og Vicia faba
var. minor):
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- andre
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
form av pelleter; sagomarg.
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4
Fri

106.0%
106.0%

2.98
2.98

10%
10%

209.0%

12.38

Fri

0.06
0.06
0.06

Fri
Fri
Fri

0.06
0.06

Fri
Fri

0.03

Fri

Fri

Fri

209.0%
209.0%
209.0%

12.38
12.38
12.38

Fri
Fri
Fri

260.0%

2.51

Fri

Fri

Fri

260.0%
260.0%

2.51
2.51

Fri
Fri

260.0%
260.0%

2.51
2.51

Fri
Fri

Fri

Fri
260.0%

Fri

2.51

Fri
Fri
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1
07.14.1090
07.14.2090
08.01

08.01.1100
08.01.1900
08.01.2100
08.01.2200
08.01.3100
08.01.3200
08.02

08.02.1100
08.02.1200
08.02.2100
08.02.2200
08.02.3100
08.02.3200
08.02.4000
08.02.5000
08.02.9010
08.02.9091
08.02.9099
08.03
08.03.0001
08.03.0002
08.04
08.04.1000
08.04.2010
08.04.2090

Varebeskrivelse

2
- maniokarot (kassava):
- - ellers
- søtpoteter:
- - ellers
Kokosnøtter, paranøtter og akajounøtter
(cashew-nøtter), friske eller tørkede, med eller
uten skall.
- kokosnøtter:
- - kokosmasse
- - ellers
- paranøtter:
- - med skall
- - uten skall
- akajounøtter (cashew-nøtter):
- - med skall
- - uten skall

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Dadler, fikener, ananas, avocadopærer,
guavas, mangos og mangostan, friske eller
tørkede.
- dadler
- fikener:
- - friske
- - ellers

Fri

0.03

Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Andre nøtter, friske eller tørkede, med eller
uten skall.
- mandler:
- - med skall
- - uten skall
- hasselnøtter (Corylus spp.):
- - med skall
- - uten skall
- valnøtter:
- - med skall
- - uten skall
- kastanjer (Castanea spp.)
- pistasienøtter
- andre:
- - pekannøtter
- - ellers:
- - - pinjekjerner
- - - andre
Bananer, herunder pisanger, friske eller
tørkede.
- friske
- tørkede

0.04

0.01
0.01

Fri
Fri

0.01
0.01

Fri
Fri

0.05
0.05
2,00 H
0.24

Fri
Fri
Fri
Fri

0.03

Fri

0.24
0.24

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

0.03

Fri

0.09
0.01

Fri
Fri
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Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
08.04.3000
08.04.4000
08.04.5001
08.04.5002
08.04.5003
ex 08.05
08.05.1090

08.05.2090
08.05.4090

08.05.5020
08.05.5030
08.05.9090
08.06

08.06.1011
08.06.1019
08.06.1091
08.06.1099
08.06.2000
08.07

08.07.1100
08.07.1900
08.07.2000
ex 08.08
08.08.1022

08.08.2012
08.08.2060

Varebeskrivelse
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- ananas
- avocadopærer
- guavas, mangos og mangostan:
- - guavas
- - mangos
- - mangostan
Sitrusfrukter, friske eller tørkede.
- appelsiner:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- mandariner (herunder tangeriner og
satsumas); klementiner, wilkings og liknende
krysninger av sitrusfrukter:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- grapefrukt:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- sitroner (Citrus limon, Citrus limonum) og
limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
- - ellers:
- - sitroner
- - limefrukter.
- andre:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
Vindruer, friske eller tørkede.
- friske:
- - i tiden 1. august - 28./29. februar:
- - - til spisebruk
- - - ellers
- - i tiden 1. mars - 31. juli:
- - - til spisebruk
- - - ellers
- tørkede
Meloner (herunder vannmeloner) og papayas,
friske.
- meloner (herunder vannmeloner):
- - vannmeloner
- - andre
- papayas
Epler, pærer og kveder, friske.
- epler:
- - i tiden 1. desember - 30. april
- pærer og kveder:
- - pærer:
- - - i tiden 1. desember - 10. august
- - kveder

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Fri
0.04

Fri
Fri

0.04
0.04
0.04

Fri
Fri
Fri

0,40 H

Fri

0,40 H

Fri

0,40 H

Fri

0,40 H

Fri
Fri

0,40 H

Fri

0,40 H
0,40 H

Fri
Fri

0,20 H
0,20 H

Fri
Fri
Fri

Fri

Fri

Fri
Fri
0.12

Fri
Fri
Fri

0.03

Fri

0.02
0.09

Fri
Fri
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i
norsk
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1
ex 08.09

08.09.1010
08.09.1090

08.09.3010
08.09.3020
08.09.3030
08.09.3090

08.09.4010
08.09.4021
08.09.4041
08.09.4051
08.09.4060
ex 08.10
08.10.1011
08.10.1025
08.10.1030
08.10.1040

08.10.2091
08.10.2099

08.10.4010
08.10.4091
08.10.4099
08.10.5000
08.10.6000
08.10.9010
08.10.9090
ex 08.12

Varebeskrivelse
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Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener
(herunder nektariner), plommer og
slåpefrukter, friske.
- aprikoser:
- - i tiden 16. mai - 15. august
- - i tiden 16. august - 15. mai
- ferskener, herunder nektariner:
- - ferskener:
- - - i tiden 16. mai - 15. august
- - - i tiden 16. august - 15. mai
- - nektariner:
- - - i tiden 16. mai - 15. august
- - - i tiden 16. august - 15. mai
- plommer og slåpefrukter:
- - plommer:
- - - i tiden 15. april - 30. juni
- - - i tiden 1. juli - 20. august
- - - i tiden 11. oktober - 31. oktober
- - - i tiden 1. november - 14. april
- - slåpefrukter
Andre frukter, friske.
- jordbær:
- - i tiden 15. april - 8. juni
- - i tiden 9. juni - 31. oktober:
- - - i tiden 10. september - 31. oktober
- - i tiden 1. november - 31. mars
- - i tiden 1. april - 14 april
- bringebær, bjørnebær, morbær og loganbær:
- - ellers:
- - - bjørnebær
- - - ellers
- tranebær, blåbær og annen frukt av slekten
Vaccinium:
- - tyttebær
- - annen frukt:
- - - tranebær
- - - ellers
- kiwi
- durian
- andre:
- - multer
- - ellers
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.

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

80.0%
100.0%

0.06
0.24

Fri
Fri

0.12
0.24

Fri
Fri

0.12
0.24

Fri
Fri

0.15
0.36
0.72
0.36
0.18

Fri
Fri
Fri
Fri
Fri

0.18

Fri

7.21
13.29
0.36

Fri
Fri
Fri

0.09
0.09

Fri
Fri

Fri

Fri
0.09
0.09
0.06
0.06

Fri
Fri
Fri
Fri

0.06

Fri
Fri

Fri
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1
08.12.9010
08.12.9020
08.13

08.13.1000
08.13.2000
08.13.3000
08.13.4001
08.13.4002
08.13.5010
08.13.5091
08.13.5092
08.13.5099
08.14.0000
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- andre:
- - sitrusfrukter
- - aprikoser og ferskener
Frukter, tørkede, som ikke hører under
posisjonene 08.01 - 08.06; blandinger av nøtter
eller tørkede frukter som hører under dette
kapittel.
- aprikoser
- svisker
- epler
- andre frukter:
- - blåbær
- - ellers
- blandinger av nøtter eller tørkede frukter som
hører under dette kapittel:
- - bestående hovedsakelig av nøtter som hører
under posisjon 08.02
- - ellers:
- - - bestående bare av nøtter som hører under
posisjon 08.01 eller av nøtter som hører under
posisjon 08.01 og 08.02
- - - blandet frukt og nøtter, bestående av frukter
og nøtter som hører under posisjonene 08.01 08.06
- - - andre blandinger
Skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder
vannmeloner), friske, fryste, tørkede eller
midlertidig konserverte i saltlake, i
svovelsyrlingvann eller i andre konserverende
oppløsninger.

09.03.0000

Maté

09.04

Pepper av slekten Piper; tørkede, knuste eller
malte frukter av slektene Capsicum eller
Pimenta.
- pepper:
- - ikke knust eller malt
- - knust eller malt
- tørkede, knuste eller malte frukter av slektene
Capsicum eller Pimenta

09.04.1100
09.04.1200
09.04.2000

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
188.0%

0.12
4.83

Fri
Fri
Fri

188.0%
188.0%

4.83
4.83

Fri
Fri

0.02

Fri

188.0%

4.83

Fri

188.0%
188.0%

4.83
4.83

Fri
Fri

Fri

Fri

4.5%

Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri

Fri

09.05.0000

Vanilje.

Fri

Fri

09.06
09.06.1000
09.06.2000

Kanel og kanelblomster.
- ikke knust eller malt
- knust eller malt

Fri
Fri

Fri
Fri

09.07.0000

Kryddernellik (hele frukter, tørkede blomster

Fri

Fri
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tolltariff
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1

Varebeskrivelse

2

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

og stilker)
09.08
09.08.1000
09.08.2000
09.08.3000

Muskat, muskatblomme og kardemomme.
- muskat
- muskatblomme
- kardemomme

09.09

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander,
spisskommen, karve eller einebær.
- anis og stjerneanis
- koriander
- spisskommen
- karve
- fennikel; einebær:
- - fennikel
- - einebær

09.09.1000
09.09.2000
09.09.3000
09.09.4000
09.09.5010
09.09.5020
09.10
09.10.1000
09.10.2000
09.10.3000
09.10.4000
09.10.5000
09.10.9100
09.10.9910
09.10.9990
ex 10.05
10.05.1000
10.05.9090
ex 10.06
10.06.1090
10.06.2090

10.06.3010
10.06.3099
10.06.4010
10.06.4099

Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian,
laurbærblad, karri og andre krydderier.
- ingefær
- safran
- gurkemeie (kurkuma)
- timian; laurbærblad
- karri
- andre krydderier:
- - blandinger som nevnt i note 1 b. til dette
kapittel
- - ellers:
- - - laurbær og sellerifrø
- - - andre
Mais.
- såkorn
- annen:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
Ris.
- uavskallet ris ("paddy" eller "rough"):
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- avskallet ("brown") ris:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- halv- eller helslipt ris, også polert eller
glassert:
- - til menneskeføde
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- bruddris:
- - til menneskeføde
- - ellers (annet enn til dyrefôr)

Fri
Fri
Fri

Fri
Fri
Fri

0.10
0.10
0.10
0.10

Fri
Fri
Fri
Fri

0.10
0.04

Fri
Fri

0.15

Fri
Fri
Fri
Fri
Fri

0.15

Fri

0.15

Fri
Fri

Fri
Fri
Fri
Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

0.12
0.04

Fri
Fri

0.12
0.04

Fri
Fri
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i
norsk
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1
ex 10.07
10.07.0090
ex 10.08
10.08.1090
10.08.2090
10.08.3090
ex 11.02
11.02.2090
11.02.3090

11.02.9002
ex 11.03

11.03.1390

11.03.1920
ex 11.04

11.04.2390

11.04.2902
11.04.2904
ex 11.06
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Korn av sorghum.
- ellers (annet enn til dyrefôr)
Bokhvete, hirse og kanarifrø; annet korn.
- bokhvete:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- hirse:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- kanarifrø:
- - ellers
Finmalt mel av korn, unntatt hvetemel og
blandingsmel av hvete og rug.
- maismel:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- rismel:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- annet :
- - mel av bokhvete:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
Gryn, grovt mel og pelleter av korn.
- gryn og grovt mel:
- - av mais:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- - av annet korn:
- - - av ris:
- - - - ellers (annet enn til dyrefôr)
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:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- - av annet korn:
- - - av bokhvete:
- - - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- - - av hirse:
- - - - ellers (annet enn til dyrefôr)
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.
- av tørkede belgfrukter som hører under

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri
0.09

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

370.0%

3.30

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

338.0%

3.50

Fri

338.0%

3.50

Fri
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i
norsk
tolltariff
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1
11.06.1090
11.06.3090
ex 11.07
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posisjon 07.13:
- - ellers
- av produkter som hører under kapittel 8:
- - ellers

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

0.06

Fri

0.04

Fri

Fri

Fri

11.07.2090

Malt, også røstet.
- ikke røstet:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- røstet:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

ex 11.09
11.09.0090

Gluten av hvete, også tørket
- ellers

1.5%

Fri

ex 12.01
12.01.0090

Soyabønner, også knuste.
- ellers (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

ex 12.02

Jordnøtter, ikke ristede eller tilberedte på
annen måte, også avskallede eller knuste.
- med skall:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- avskallede, også knuste:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

Fri

Fri

ex 12.03
12.03.0090

Kopra.
- ellers (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

ex 12.04
12.04.0090

Linfrø, også knuste.
- ellers (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

ex 12.05

Raps- og rybsfrø, også knuste.
- raps- og rybsfrø med lavt innhold av
erukasyre:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- andre:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

11.07.1090

12.02.1090
12.02.2090

12.05.1090
12.05.9090
ex 12.06
12.06.0090

Solsikkefrø, også knuste.
- ellers (annet enn til dyrefôr)

ex 12.07

Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter,
også knuste.
- palmenøtter og palmekjerner:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- bomullsfrø:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- ricinusfrø (kastorbønner):
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- sesamfrø:

12.07.1090
12.07.2090
12.07.3090
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i
norsk
tolltariff
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1
12.07.4090
12.07.5090
12.07.6090

12.07.9190
12.07.9990
ex 12.08

12.08.1090
12.08.9090
ex 12.09
12.09.1000
12.09.3000

12.09.9110

12.09.9191
12.09.9199
12.09.9900
12.10
12.10.1000

12.10.2001
12.10.2002
12.11

12.11.1000
12.11.2000

Varebeskrivelse
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- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- sennepsfrø:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- saflorfrø:
- - ellers (annet enn til dyrefôr
- andre:
- - valmuefrø:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- - ellers:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
Mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter,
unntatt sennepsmel.
- av soyabønner:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- ellers:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
Frø, frukter og sporer av det slag som brukes
som såvarer.
- sukkerbetefrø
- frø av urteaktige planter som hovedsakelig
dyrkes på grunn av sine blomster
- andre:
- - grønnsakfrø:
- - - agurk-, blomkål-, gulrot-, løk,- persille- og
salatfrø
- - - ellers:
- - - - kålfrø
- - - - andre (annet enn kålfrø)
- - ellers.

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Fri

Fri
0.08

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

0.72
Fri

Fri
Fri

0.18

Fri

0.72
0.72

Fri
Fri
Fri

0.08

Fri

Fri

Humle, frisk eller tørket, også malt, pulverisert
eller i form av pelleter; lupulin.
- humle, verken malt, pulverisert eller i form av
pelleter
- humle, malt, pulverisert eller i form av
pelleter; lupulin:
- - humle, malt, pulverisert eller i form av
pelleter
- - lupulin

4.5%
4.5%

Fri
Fri

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.
- lakrisrot
- ginsengrot

Fri
Fri

Fri
Fri
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1
12.11.3000
12.11.4000
12.11.9009
ex 12.12

12.12.1090
12.12.2090
12.12.3000

12.12.9190
12.12.9990
ex 13.01
13.01.1000
13.01.2000
13.01.9000
ex 13.02

13.02.1100
ex 15.02

15.02.0020
15.02.0099
15.03.0000
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- - kokablader
- - valmuehalm («poppy straw»)
- - ellers

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Fri
Fri
Fri

Fri
Fri
Fri

Fri

Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

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.
- johannesbrød, herunder johannesbrødfrø:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- alger (herunder tang og tare):
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- steiner og kjerner av aprikos, fersken (herunder
nektarin) eller plomme
- andre:
- - sukkerbeter:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- - ellers:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

Fri

Fri

Skjellakk og liknende; naturlige gummier,
harpikser, gummiharpikser og oleoresiner
(f.eks. balsamer).
- skjellakk og liknende
- gummi arabicum
- andre

Fri
Fri
Fri

Fri
Fri
Fri

4.5%

Fri

Vegetabilske safter og ekstrakter;
pektinstoffer, pektinater og pektater; agaragar og annet planteslim samt andre
fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet
av vegetabilske stoffer.
- vegetabilske safter og ekstrakter:
- - opium
Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter,
unntatt det som hører under posisjon 15.03.
- ellers:
- - talg
- - annet fett

0.01
0.05

Fri
Fri

Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg),
oleomargarin og talgolje, ikke emulgert,
oppblandet eller bearbeidd på annen måte

0.01

Fri
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1
15.05.0000

ex 15.06

15.06.0021
15.06.0099
ex 15.07

15.07.1090
ex 15.08

15.08.1090
ex 15.09

15.09.1090
15.09.9090
ex 15.10

15.10.0090
ex 15.11

15.11.1090

15.11.9099
ex 15.12

15.12.1190

Varebeskrivelse

2
Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder
lanolin).

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

0.02

Fri

0.05

Fri

0.02

Fri

Soyaolje og dens fraksjoner, også raffinerte,
men ikke kjemisk omdannede.
- rå olje, også avslimet:
- - annen

0.03

Fri

Jordnøttolje og dens fraksjoner, også
raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.
- rå olje:
- - annen

0.03

Fri

Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres
fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede.
- ellers:
- - beinfett, beinolje og klovolje
- - andre:
- - - ellers

Olivenolje og dens fraksjoner, også raffinerte,
men ikke kjemisk omdannede.
- jomfruolje:
- - annen (annet enn til dyrefôr)
- ellers:
- - annen (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

Fri

Fri

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.
- annen (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte,
men ikke kjemisk omdannede.
- rå olje:
- - annen (annet enn til dyrefôr)
- ellers:
- - andre:
- - - ellers (annet enn faste fraksjoner)
Solsikkeolje, saflorolje og bomullsfrøolje samt
deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke
kjemisk omdannede.
- solsikkeolje og saflorolje samt deres
fraksjoner:
- - rå olje:
- - - annen

0.05

Fri

90
Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1

15.12.2190
ex 15.13

15.13.1190

15.13.2190
ex 15.14

15.14.1190

15.14.9190
ex 15.15

15.15.1190

15.15.2190
15.15.3090
15.15.4090

15.15.5020
15.15.9021
15.15.9032
15.15.9070

Varebeskrivelse

2
- bomullsfrøolje og dens fraksjoner:
- - rå olje, også befridd for gossypol:
- - - annen

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

0.05

Fri

0.03

Fri

0.03

Fri

0.05

Fri

0.05

Fri

0.05

Fri

0.05

Fri

Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje og
babassuolje samt deres fraksjoner, også
raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.
- kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner:
- - rå olje:
- - - annen
- palmekjerneolje og babassuolje samt deres
fraksjoner:
- - rå olje:
- - - ellers
Raps-, rybs- og sennepsolje samt deres
fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede.
- raps- og rybsolje med lavt innhold av
erukasyre, og dens fraksjoner:
- - rå olje:
- - - ellers
- annen:
- - rå olje:
- - - ellers
Andre vegetabilske fettstoffer og oljer
(herunder jojobaolje), samt deres fraksjoner,
også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.
- linolje og dens fraksjoner:
- - rå olje:
- - - annen
- maisolje og dens fraksjoner:
- - rå olje:
- - - annen
- ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner:
- - annen (annet enn til dyrefôr)
- kinesisk treolje og dens fraksjoner:
- - annen (annet enn til dyrefôr)
- sesamolje og dens fraksjoner:
- - ellers:
- - - rå olje
- andre:
- - olje av akjounøttskall, ikke til dyrefôr, treoljer
(unntatt kinesisk olje); oticicaolje, ikke til dyrefôr
- - jojobaolje og dens fraksjoner, ikke til dyrefôr
- - ellers:
- - - rå olje

Fri

Fri

Fri

Fri

0.05

Fri
Fri

Fri

Fri
Fri
0.03

Fri

91
Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
ex 15.16

15.16.2099
ex. 15.17

15.17.9098
ex. 15.18

15.18.0021
15.18.0031
15.18.0041
ex 16.03

16.03.0099
ex 17.01

17.01.1190

Varebeskrivelse

2
Animalske eller vegetabilske fettstoffer og
oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis
hydrogenerte, interforestrede, reforestrede
eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke
videre bearbeidde.
- vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres
fraksjoner:
- - ellers:
- - - ellers

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

14.4%

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.
- ellers:
- - ellers:
- - - andre:
- - - - andre
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
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:
- - kinesisk treolje og liknende treoljer;
oiticicaolje
- - sikkativerte oljer
- - linolje, kokt
Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk,
krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som
lever i vann.
- ellers:
- - andre:
- - - ellers
Rør- og betesukker samt kjemisk ren
sakkarose, i fast form.
- råsukker uten tilsetning av smaks- eller
fargestoffer:
- - rørsukker:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)

20%

0.02

Fri

0.08
0.07

Fri
Fri
Fri

137.96

10%

0.03

Fri

Fri

344.0%

92
Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
17.01.1290

17.01.9190

17.01.9991
17.01.9995
17.01.9999
ex 17.02

17.02.1190
17.02.1990
17.02.2090

17.02.6090
ex 17.03

Varebeskrivelse

2
- - betesukker:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- ellers:
- - med tilsetning av smaks- eller fargestoffer:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- - annet:
- - - ellers:
- - - - raffinade og melis
- - - - annet sukker:
- - - - - i pakninger som veier høyst 24 kg
(detaljsalgspakninger)
- - - - - ellers (bulkvare og storpakninger)

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

0.03

Fri

0.03

Fri

0.03

Fri

0.03
0.03

Fri
Fri

Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose,
maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup
og andre sukkeroppløsninger 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:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- - annen:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- lønnesukker og lønnesirup:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- annen fruktose og fruktosesirup som i tørr
tilstand inneholder mer enn 50 vektprosent
fruktose, unntatt invertsukker:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Melasse fremstilt ved utvinning eller
raffinering av sukker.
- melasse av rørsukker:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- annen:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)

Fri

Fri

Fri

Fri

18.01.0000

Kakaobønner, hele eller knuste, også brente.

Fri

Fri

18.02.0000

Kakaoskall og annet kakaoavfall.

Fri

Fri

ex 20.01

Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige
plantedeler, tilberedte eller konserverte med
eddik eller eddiksyre.
- andre:
- - grønnsaker:
- - - kapers

17.03.1090
17.03.9090

20.01.9010

0.60

Fri

93
Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
20.01.9020
20.01.9061
20.01.9069
ex 20.02

20.02.1009
20.03

20.03.1002
20.03.1008
20.03.2000
20.03.9001
20.03.9009
ex 20.04

20.04.9091
ex. 20.05

20.05.4001
20.05.5100
20.05.5901
20.05.5909
20.05.6000
20.05.7000
20.05.9001
20.05.9002
20.05.9003
20.05.9004
20.05.9009

Varebeskrivelse

2
- - - oliven
- - - andre:
- - - - søte pepperfrukter (Capsicum annuum var.
annuum)
- - - - andre
Tomater, tilberedte eller konserverte på annen
måte enn med eddik eller eddiksyre.
- tomater, hele eller i stykker:
- - ellers (andre enn i lufttett lukket emballasje)

Bundet
tollsats,
ad
valorem
3a

Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte
på annen måte enn med eddik eller eddiksyre,
ikke fryste, unntatt varer som hører under
posisjon 20.06.
- erter (Pisum sativum):
- - av tørkede
- bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - bønner, avskallede
- - andre:
- - - brekkbønner, aspargesbønner, voksbønner,
og snitte-bønner
- - - ellers
- asparges
- oliven
- andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:
- - kapers
- - artiskokker
- - søte pepperfrukter (Capsicum annuum var.
annuum)
- - bambusskudd
- - ellers, herunder grønnsakblandinger

Tollsats
for
Korea

3b
0.30

4

223.0%
223.0%

12.92
12.92

Fri
10%

151.0%

12.97

Fri

0.60
0.60
0.06

Fri
Fri
Fri

0.60
0.60

Fri
Fri

288.0%

34.92

Fri

181.0%

11.77

Fri

606.0%

38.01

Fri

249.0%
249.0%

15.64
15.64
0.06
0.60

10%
Fri
Fri
Fri

288.0%
288.0%

34.92
34.92

Fri
Fri

288.0%
288.0%
288.0%

34.92
34.92
34.92

Fri
Fri
10%

Sopper og trøfler, tilberedte eller konserverte
på annen måte enn med eddik eller eddiksyre.
- sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger):
- - dyrkede
- - andre
- trøfler
- andre:
- - dyrkede
- - andre
Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte
på annen måte enn med eddik eller eddiksyre,
fryste, unntatt varer som hører under posisjon
20.06.
- andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:
- - ellers:
- - - artiskokker

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Fri

94
Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
ex. 20.06

20.06.0010

20.06.0039
ex. 20.08

20.08.1900
20.08.2000

20.08.3091
20.08.3099
20.08.4000
20.08.5000
20.08.7000

20.08.9201
20.08.9902
20.08.9909
ex 20.09

20.09.1111
20.09.1119
20.09.1120
20.09.1130
20.09.1191

Varebeskrivelse

2

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og
andre plantedeler, kandiserte, glasserte eller
på liknende måte tilberedte med sukker.
- ingefær
- andre varer:
- - med innhold av mer enn 13 vektprosent
sukker:
- - ellers
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:
- - andre, herunder blandinger
- ananas
- sitrusfrukter:
- - ellers:
- - - mandariner
- - - andre
- pærer
- aprikoser
- ferskener, herunder nektariner
- ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger
som hører under varenummer 20.08.1900:
- - blandinger:
- - - utelukkende bestående av frukter som
hører under posisjonene 08.03 - 08.10
- - annet:
- - - plommer
- - - ellers

102.0%

14.96

Fri

102.0%

14.96

Fri

386.0%
Fri

2.11

80%
Fri

86.0%

0.18
0.18
8.34
0.05
0.05

Fri
Fri
Fri
Fri
Fri

288.0%

34.92

Fri

288.0%
288.0%

34.92
34.92

Fri
10%

0.23
0.23

Fri
Fri

Frukt- og grønnsaksafter (herunder
druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol,
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.
- appelsinsaft:
- - fryst:
- - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:
- - - - med en Brix-verdi over 67
- - - - ellers
- - - ellers:
- - - - i emballasjer som med sitt innhold veier
minst 3 kg
- - - - annen:
- - - - - konsentrert
- - - - - ellers:
- - - - - - med en Brix-verdi over 67

Fri

Fri

Fri

Fri
0.08

Fri

95
Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
20.09.1199
20.09.1210
20.09.1220
20.09.1290

20.09.1912
20.09.1919
20.09.1920
20.09.1992
20.09.1999
20.09.2100
20.09.2900

20.09.3110
20.09.3191
20.09.3199
20.09.3910
20.09.3991
20.09.3999

20.09.4110
20.09.4190
20.09.4910
20.09.4990
20.09.5000
20.09.6100
20.09.6900
20.09.7100
20.09.7900

Varebeskrivelse

2
- - - - - - ellers
- - ikke fryst, med en Brix-verdi på høyst 20:
- - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:
- - - annen, i emballasjer som med sitt innhold
veier minst 3 kg
- - - ellers
- - annen:
- - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:
- - - - med en Brix-verdi på høyst 67
- - - - ellers
- - - ellers:
- - - - i emballasjer som med sitt innhold veier
minst 3 kg
- - - - annen:
- - - - - med en Brix-verdi på høyst 67
- - - - - ellers
- grapefruktsaft:
- - med en Brix-verdi på høyst 20
- - ellers
- ublandet saft av andre sitrusfrukter:
- - med en Brix-verdi på høyst 20:
- - - i emballasjer som med sitt innhold veier
minst 3 kg
- - - annen:
- - - - tilsatt sukker
- - - - ellers
- - ellers:
- - - i emballasjer som med sitt innhold veier
minst 3 kg
- - - annen:
- - - - tilsatt sukker
- - - - ellers
- ananassaft:
- - med en Brix-verdi på høyst 20:
- - - i emballasjer som med sitt innhold veier
minst 3 kg
- - - annen
- - ellers:
- - - i emballasjer som med sitt innhold veier
minst 3 kg
- - - annen
- tomatsaft
- druesaft (herunder druemost):
- - med en Brix-verdi på høyst 30
- - ellers
- eplesaft:
- - med en Brix-verdi på høyst 20
- - ellers
- ublandet saft av andre frukter eller grønnsaker:
- - ellers:

Bundet
tollsats,
ad
valorem
3a

Bundet
tollsats,
Spesifikk
3b
0.08

Tollsats
for
Korea
4
Fri

0.23

Fri

0.08

Fri
Fri

0.23
0.23

Fri
Fri

Fri

Fri

Fri
0.08
0.08

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri

Fri
0.15
0.15

Fri

Fri
0.15
0.15

Fri
Fri

0.10

Fri
Fri

0.10
0.15

Fri
Fri
Fri

0.15
0.15

Fri
Fri

27.20
27.20

10%
10%

Fri

Fri

340.0%
340.0%

Fri
Fri

96
Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
20.09.8092
20.09.8099
20.09.9001
20.09.9009
22.04

22.04.1001
22.04.1009

22.04.2101
22.04.2109
22.04.2901
22.04.2909

22.04.3002
22.04.3003
22.04.3004
22.04.3009
22.06

22.06.0002
22.06.0003
22.06.0009
ex. 22.07

Varebeskrivelse

2
- - - jordbærsaft
- - - andre
- saftblandinger :
- - blandinger som ikke inneholder saft av
bringebær, epler, rød og hvit rips eller solbær
- - andre blandinger
Vin av friske druer, herunder vin tilsatt
alkohol; druemost, unntatt den under posisjon
20.09.
- musserende vin:
- - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
- - ellers
- annen vin; druemost hvor gjæringen er
hindret eller avbrutt ved tilsetning av alkohol:
- - på emballasje med innhold høyst 2 liter:
- - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
- - - ellers
- - ellers:
- - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
- - - ellers
- annen druemost:
- - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent:
- - - druemost i gjæring samt druemost hvor
gjæringen er stanset på annet måte enn ved
tilsetning av alkohol
- - - annen
- - ellers:
- - - druemost i gjæring samt druemost hvor
gjæringen er stanset på annet måte enn ved
tilsetning av alkohol
- - - annen
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.
- med alkoholinnhold over 0,5 til og med 0,7 vol.
%
- med alkoholinnhold over 0,7 til og med 2,5 vol.
%
- ellers
Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke
minst 80 vol.%; etylalkohol og brennevin,
denaturert, uansett styrke.
- udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke
minst 80 vol. %:

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a
340.0%
340.0%

3b
27.20
27.20

4
10%
10%

340.0%
340.0%

27.20
27.20

10%
10%

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri

Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

97
Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
22.07.1090

ex 23.02

23.02.1090
23.02.2090
23.02.5090
ex 23.03

23.03.1090

23.03.2090
23.03.3090
ex 23.04

23.04.0090
ex 23.05

23.05.0090
ex 23.06

23.06.1090
23.06.2090
23.06.3090

Varebeskrivelse

2
- - ellers (annet enn av det slag som brukes til
fremstilling av drikkevarer)

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form
av pelleter, fra sikting, maling eller annen
behandling av korn eller belgfrukter.
- av mais:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- av ris:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- av belgfrukter:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
Reststoffer fra stivelsesfremstilling 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:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- betepulp, bagasse og annet avfall fra
sukkerfremstilling:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- drank og annet avfall fra bryggerier eller
brennerier:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
Oljekaker og andre faste reststoffer, også
malte eller i form av pelleter, etter utvinning
av soyaolje.
- ellers (annet enn til dyrefôr)
Oljekaker og andre faste reststoffer, også
malte eller i form av pelleter, etter utvinning
av jordnøttolje.
- ellers (annet enn til dyrefôr)
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:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- av linfrø:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- av solsikkefrø:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- av raps- og rybsfrø:
- - av raps- og rybsfrø med lavt innhold av
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Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
23.06.4190
23.06.4990
23.06.5090
23.06.6090
23.06.7090
23.06.9090

Varebeskrivelse

2
erukasyre:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- - annet:
- - - ellers (annet enn til dyrefôr)
- av kokosnøtter eller kopra:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- av palmenøtter eller palmekjerner:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- av maiskimer:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)
- andre:
- - ellers (annet enn til dyrefôr)

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri
Fri

Fri
Fri

Fri

Fri

ex 23.07
23.07.0090

Vinberme; rå vinstein
- - ellers (annet enn til dyrefôr)

ex 23.09

Tilberedte produkter av det slag som brukes til
dyrefôr.
- hunde- eller kattemat, i pakninger for
detaljsalg:
- - annen:
- - - hundemat
- - - kattemat
- ellers:
- - med innhold av kjøtt eller slakteavfall av
landdyr, i lufttett lukket emballasje:
- - - fiskefôr:
- - - - til akvariefisk
- - - fuglemat:
- - - - til kjæledyr
- - - ellers:
- - - - til kjæledyr

Fri

Fri

Fri

Fri

24.01
24.01.1000
24.01.2000
24.01.3000

Tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk.
- tobakk, ikke strippet
- tobakk, helt eller delvis strippet
- avfall av tobakk

Fri
Fri
Fri

Fri
Fri
Fri

24.02

Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av
tobakk eller tobakkerstatninger.
- sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av
tobakk:
- - sigarer
- - ellers
- sigaretter med innhold av tobakk
- andre

23.09.1091
23.09.1092

23.09.9030
23.09.9050
23.09.9080

24.02.1001
24.02.1009
24.02.2000
24.02.9000

12.75
12.75
14.45
12.75

Fri
Fri
Fri
Fri
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Varenummer
i
norsk
tolltariff
- HS
1
24.03

24.03.1000

24.03.9100
24.03.9910
24.03.9990

Varebeskrivelse

2
Annen bearbeidd tobakk samt andre varer
fremstilt av tobakkserstatninger;
«homogenisert» eller «rekonstituert» tobakk;
tobakkekstrakter og tobakkessenser.
- røyketobakk, også med innhold av
tobakkerstatninger, uansett mengde
- annen:
- - "homogenisert" eller "rekonstituert" tobakk
- - ellers:
- - - tobakkekstrakter og tobakkessenser
- - - annen

Bundet
tollsats,
ad
valorem

Bundet
tollsats,
Spesifikk

Tollsats
for
Korea

3a

3b

4

7.65

Fri

7.65

Fri

7.65

Fri
Fri

Fri

100

Vedlegg 4 til dette rundskriv
Omtalt i avtalens artikkel 2.3 nr. 1

Toll
1.
Tollsatser på import til Korea av produkter med opprinnelse i en EFTA-stat oppført i
vedlegget under kategori “B1” skal gradvis elimineres i råd med følgende plan:
•
•
•
•

Når denne avtalen trer i kraft til 75 % av basistollsatsen,
1 januar 2007 til 50 % av basistollsatsen,
1 januar 2008 til 25 % av basistollsatsen,
1 januar 2009 skal den gjenværende toll fjernes.

2.
Tollsatser på import til Korea av produkter med opprinnelse i en EFTA-stat oppført i
vedlegget under kategori “B2” skal gradvis elimineres i råd med følgende plan:
•
•
•
•
•
•

Når denne avtalen trer i kraft til 83 % av basistollsatsen,
1 januar 2007 til 67 % av basistollsatsen,
1 januar 2008 til 50 % av basistollsatsen,
1 januar 2009 til 34 % av basistollsatsen,
1 januar 2010 til 17 % av basistollsatsen,
1 januar 2011 skal den gjenværende toll fjernes.

3.
Tollsatser på import til Korea av produkter med opprinnelse i en EFTA-stat oppført i
vedlegget under kategori “B3” skal gradvis elimineres i råd med følgende plan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Når denne avtalen trer i kraft til 87 % av basistollsatsen,
1 januar 2007 til 75 % av basistollsatsen,
1 januar 2008 til 62 % av basistollsatsen,
1 januar 2009 til 50 % av basistollsatsen,
1 januar 2010 til 37 % av basistollsatsen,
1 januar 2011 til 25 % av basistollsatsen,
1 januar 2012 til 12 % av basistollsatsen,
1 januar 2013 skal den gjenværende toll fjernes.

4.
Avskaffelsen av toll på import til Korea av produkter med opprinnelse i en EFTA-stat
oppført i vedlegget under kategori “R” skal bli vurdert av Den blandede komité senest tre år
etter at denne avtalen har trådt i kraft og deretter, hvis nødvendig, i to-års intervaller. I
mellomtiden påtar Korea seg å innrømme den samme preferansebehandling til EFTA-statene
som det innrømmer andre land på import av disse produkter.

