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A L M I N N E L I G E   F O R T O L K N I N G S R E G L E R

Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: 

REGEL 1

TITLENE PÅ AVSNITT, KAPITLER OG UNDERKAPITLER TJENER BARE TIL VEI-
LEDNING. KLASSIFISERINGEN SKAL BESTEMMES AV ORDLYDEN I POSISJONENE OG 
NOTENE TIL VEDKOMMENDE AVSNITT ELLER KAPITTEL OG - NÅR IKKE ANNET ER 
BESTEMT I SLIKE POSISJONER OG NOTER - ETTER FØLGENDE REGLER. 

KOMMENTARER

I. Tolltariffen er en systematisk fortegnelse over de varer som omfattes av internasjonal handel. Den 
grupperer disse varene i avsnitt, kapitler og underkapitler hvis tekst så nøyaktig som mulig angir de 
vareslag de omfatter. I flere tilfeller er imidlertid de vareslag som hører under et avsnitt eller kapittel så 
forskjellige og så omfattende at det er umulig å dekke dem alle i teksten eller å nevne dem særskilt. 

II. Regel 1 begynner derfor med å slå fast at titlene ”tjener bare til veiledning”. Derfor danner ikke titlene 
noe legalt grunnlag for klassifisering. 

III. Den andre del av denne regel forutsetter at klassifiseringen skal bestemmes: 

a. av ordlyden i posisjonene og notene til vedkommende avsnitt eller kapittel, og 

b. hvor det er hensiktsmessig, forutsatt at ikke annet er bestemt i posisjonene eller notene, i 
henhold til bestemmelsene i regel 2, 3, 4 og 5. 

IV. Bestemmelsene i punkt III a er selvinnlysende, og en mengde varer klassifiseres i tolltariffen uten 
videre bruk av fortolkningsregler (for eksempel levende hester (posisjon 01.01), farmasøytiske varer 
som er nevnt i note 4 til kapittel 30 (posisjon 30.06)). 

V. I punkt III b: 

a. Skal uttrykket ”forutsatt at ikke annet er bestemt i posisjonene eller notene” gjøre det helt klart at 
det er ordlyden i posisjonene og eventuelle avsnitts- eller kapittelnoter som først og fremst 
bestemmer klassifiseringen. For eksempel, i kapittel 31, fremgår det av notene at visse posisjoner 
bare omfatter spesielle varer. Følgelig kan disse posisjoner ikke utvides til også å omfatte varer som 
ellers kunne føres der ved anvendelse av regel 2.b. 

b. Med henvisningen til regel 2 i uttrykket ” i henhold til bestemmelsene i regel 2, 3, 4 og 5” skal det 
forstås at: 

1. varer som foreligger ikke-komplette eller uferdige (for eksempel en sykkel uten sete og dekk), og 

2. varer som foreligger usammensatt eller demontert (for eksempel en sykkel, usammensatt eller 
demontert, hvor alle delene foreligger sammen) hvis komponenter hver for seg kan bli 
klassifisert i sine respektive posisjoner (for eksempel dekk, innerslanger) eller som ”deler” til 
disse varene, 

skal klassifiseres som om de foreligger som slike varer i komplett eller ferdig stand, forutsatt at 
bestemmelsene i regel 2.a er oppfylt og posisjonene eller notene ikke fastsetter noe annet.
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REGEL 2 

a. NÅR DET I EN POSISJON NEVNES EN VARE, SKAL POSISJONEN OGSÅ OMFATTE 
DENNE VARE I IKKE-KOMPLETT ELLER UFERDIG STAND, FORUTSATT AT DEN 
IKKE-KOMPLETTE ELLER UFERDIGE VARE SOM DEN FORELIGGER, VESENTLIG 
HAR KARAKTER AV DEN KOMPLETTE ELLER FERDIGE VARE. POSISJONEN SKAL 
OGSÅ OMFATTE DEN KOMPLETTE ELLER FERDIGE VARE (ELLER VARE SOM 
ETTER DENNE REGEL SKAL KLASSIFISERES SOM KOMPLETT ELLER FERDIG) NÅR 
DEN FORELIGGER USAMMENSATT ELLER DEMONTERT. 

b. NÅR DET I EN POSISJON NEVNES ET MATERIALE, SKAL POSISJONEN OMFATTE 
DETTE MATERIALE SÅVEL I REN TILSTAND SOM BLANDET MED ELLER I FOR-
BINDELSE MED ANDRE MATERIALER. NÅR DET NEVNES VARER AV ET BESTEMT 
MATERIALE, FORSTÅS VARER SOM HELT ELLER DELVIS BESTÅR AV DETTE 
MATERIALE. KLASSIFISERING AV VARER SOM BESTÅR AV MER ENN ETT MATERI-
ALE, SKAL SKJE I SAMSVAR MED BESTEMMELSENE I REGEL 3.

KOMMENTARER

REGEL 2.a

(Ikke-komplette eller uferdige varer)

I. Den første delen av regel 2.a utvider omfanget av enhver posisjon som nevner en bestemt vare, til å 
omfatte ikke bare den komplette vare, men også denne vare i ikke-komplett eller uferdig stand, 
forutsatt at den ikke-komplette eller uferdige vare, som den foreligger, vesentlig har karakter av den 
komplette eller ferdige vare  

II. Bestemmelsene i denne regel gjelder også emner når de ikke er nevnt i en spesiell posisjon. Med 
”emne” menes en vare som ikke er ferdig til bruk, men som stort sett har samme form og profil som 
den ferdige vare eller del, og som bare kan brukes, unntatt i spesielle tilfeller, til fremstilling av den 
ferdige vare eller del. (for eksempel flaskeemner av plast som er rørformede mellomprodukter, lukket i 
en ende og åpen i den andre som dessuten er gjenget for å kunne lukkes med en skrukork. Den delen 
som befinner seg nedenfor den gjengete enden er bestemt for å utvides til en bestemt størrelse og form. 

Halvfabrikater som ennå ikke har form av den ferdige vare (som for eksempel tilfellet vanligvis er med 
stenger, skiver, rør, etc.), anses ikke som ”emner”. 

III. I betraktning av omfanget av posisjonene i avsnittene I til VI, gjelder denne del av regelen vanligvis 
ikke varer som hører under disse avsnittene. 

IV. Flere eksempler som omfattes av denne regel, er nevnt i de alminnelige bestemmelser i kommentarene 
til avsnitt eller kapitler (for eksempel avsnitt XVI og kapitlene 61, 62, 86, 87 og 90). 

REGEL 2.a

(Varer som foreligger usammensatte eller demonterte)

V. Den andre delen av regel 2.a bestemmer at komplette eller ferdige varer som foreligger usammensatte 
eller demonterte, skal klassifiseres under samme posisjon som den sammensatte vare. Når varer fore-
ligger på denne måte, er det vanligvis av hensyn til pakking, håndtering eller transport. 

VI. Denne regelen gjelder også ikke-komplette eller uferdige varer som foreligger i usammensatt eller 
demontert stand, forutsatt at de skal anses som komplette eller ferdige varer i henhold til første del av 
denne regelen. 
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VII. Med ”varer som foreligger usammensatte eller demonterte” i denne regel, menes varer hvis kom-
ponenter skal settes sammen enten ved hjelp av festeinnretninger (skruer, muttere, bolter etc.) eller for 
eksempel ved nagling eller sveising, forutsatt at dette bare innebærer monteringsarbeider. 

Det skal ikke tas hensyn til om sammensettingen eller monteringen er komplisert. Komponentene kan 
imidlertid ikke gjennomgå ytterligere bearbeiding i forbindelse med sammensettingen eller 
monteringen. 

Usammensatte komponenter av en vare som utgjør mer enn det som er nødvendig for sammensetting av 
den komplette vare, skal klassifiseres særskilt. 

VIII. Eksempler som omfattes av denne regel, er nevnt i de alminnelige bestemmelser i kommentarene til 
avsnitt eller kapitler (for eksempel avsnitt XVI og kapitlene 44, 86, 87 og 89). 

IX. I betraktning av omfanget av posisjonene i avsnittene I til VI, gjelder denne del av regelen vanligvis 
ikke varer som hører under disse avsnittene. 

REGEL 2.b 

(Blandinger og forbindelser av materialer) 

X. Regel 2.b omhandler blandinger og forbindelser av materialer samt varer som består av to eller flere 
materialer. De posisjonene som det vises til, er slike posisjoner hvor det er nevnt et bestemt materiale 
(for eksempel posisjon 05.07 - elfenbein), og posisjoner hvor det er nevnt varer av et bestemt materiale 
(for eksempel posisjon 45.03, varer av naturlig kork). Det bemerkes at regelen bare gjelder hvis 
ordlyden i posisjonene eller i avsnitts- eller kapittelnotene ikke fastsetter noe annet (for eksempel 
posisjon 15.03, isterolje, ikke ..... oppblandet). 

Blandinger som utgjør preparater, og som er beskrevet som slike i en avsnitts- eller kapittelnote eller i 
en posisjonstekst, skal klassifiseres i henhold til bestemmelsene i regel 1. 

XI. Regelen medfører at en posisjon hvor et bestemt materiale er nevnt, utvides til også å omfatte 
blandinger eller forbindelser av dette materialet med andre materialer. Regelen medfører også at en 
posisjon hvor varer av et bestemt materiale er nevnt, utvides til også å omfatte varer som bare delvis 
består av dette materialet. 

XII. Den utvider imidlertid ikke en posisjon til å omfatte varer som ikke kan sies å svare til ordlyden i 
posisjonen slik det kreves i regel 1. Dette inntreffer i tilfeller hvor tilføring av et annet materiale med-
fører at varen mister karakter av å være av det slag som er nevnt i posisjonen. 

XIII. Som et resultat av denne regel må derfor blandinger og forbindelser av materialer, og varer som består 
av mere enn ett materiale, og som synes å kunne føres under to eller flere posisjoner, klassifiseres etter 
bestemmelsene i regel 3. 

REGEL 3 

VARER SOM I HENHOLD TIL REGEL 2.b ELLER AV ANDRE GRUNNER SYNES Å KUNNE 
FØRES UNDER TO ELLER FLERE POSISJONER, SKAL KLASSIFISERES SÅLEDES: 

a. DEN POSISJON SOM GIR DEN MEST SPESIFISERTE BESKRIVELSE, SKAL BENYTTES 
FREMFOR DEM SOM GIR EN MER ALMINNELIG BESKRIVELSE. HVIS IMIDLERTID 
TO ELLER FLERE POSISJONER HVER FOR SEG NEVNER BARE EN DEL AV DE 
MATERIALER SOM FINNES I BLANDEDE ELLER SAMMENSATTE VARER ELLER 
BARE EN DEL AV VARENE I ET SETT PAKKET FOR DETALJSALG, SKAL DISSE 
POSISJONER BETRAKTES SOM LIKE SPESIFISERTE I RELASJON TIL DISSE VARER, 
SELV OM EN AV POSISJONENE GIR EN MER FULLSTENDIG ELLER NØYAKTIG 
BESKRIVELSE AV VARENE. 
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b. BLANDINGER OG VARER SOM BESTÅR AV FORSKJELLIGE MATERIALER ELLER ER 
SAMMENSATT AV FORSKJELLIGE DELER SAMT VARER I SETT PAKKET FOR 
DETALJSALG, SOM IKKE KAN KLASSIFISERES I HENHOLD TIL REGEL 3.a, SKAL 
KLASSIFISERES SOM DET MATERIALE ELLER DEN DEL SOM VESENTLIG GIR 
VAREN DENS KARAKTER, SÅFREMT DETTE KAN AVGJØRES. 

c. VARER SOM IKKE KAN KLASSIFISERES ETTER REGEL 3.a ELLER 3.b, FØRES UNDER 
DEN POSISJON SOM ER NEVNT SIST I NUMMERORDEN AV DE POSISJONER SOM 
SKAL TAS I BETRAKTNING SOM LIKESTILTE. 

KOMMENTARER

I. Denne regelen foreskriver tre fremgangsmåter ved klassifisering av varer som på grunn av bestem-
melsene i regel 2.b eller av andre grunner tilsynelatende hører under to eller flere posisjoner. Disse 
fremgangsmåtene trer inn i den rekkefølgen de er angitt i regelen. Således vil regel 3.b komme til 
anvendelse bare hvis klassifiseringen ikke kan fastsettes etter regel 3.a, og hvis verken regel 3.a eller 
regel 3.b kan anvendes, vil regel 3.c måtte benyttes. Prioritetsrekkefølgen blir derfor: a) spesifisert be-
skrivelse; b) vesentlig karakter; c) posisjon som forekommer sist i nummerorden. 

II. Regelen kommer bare til anvendelse forutsatt at ordlyden i posisjonene eller i eventuelle avsnitts- 
eller kapittelnoter ikke krever noe annet. Note 4.B til kapittel 97 fastsetter for eksempel at varer som 
svarer til ordlyden både i posisjonene 97.01 til 97.05 og i posisjon 97.06, skal klassifiseres under en av 
de førstnevnte posisjoner. Slike varer skal klassifiseres i henhold til note 5.B til kapittel 97 og ikke i 
henhold til denne regelen. 

REGEL 3.a

III. Den første fremgangsmåten ved klassifisering fremgår av regel 3.a, som bestemmer at den posisjon som 
gir den mest spesifiserte beskrivelse av varen, skal benyttes fremfor en posisjon som gir en mer 
alminnelig beskrivelse. 

IV. Det er ikke praktisk mulig å sette faste regler for når en posisjon beskriver en vare mer spesifisert enn 
en annen, men vanligvis kan det sies at: 

a. En angivelse av varens navn er en mer spesifisert beskrivelse enn en angivelse av den gruppe varen 
tilhører (for eksempel barber- og hårklippemaskiner sammenbygd med elektrisk motor, klassifiseres 
under posisjon 85.10 og ikke under posisjon 84.67 som håndverktøy med innebygget elektrisk 
motor, eller under posisjon 85.09 som elektromekaniske husholdningsapparater sammenbygd med 
elektrisk motor). 

b. Hvis en vare svarer til en beskrivelse som gir en klarere identifikasjon av varen, er en slik be-
skrivelse mer spesifisert enn den beskrivelsen som ikke er så fullstendig. 

Eksempler på sistnevnte varer er: 

1. Tuftede golvtepper av tekstilmateriale, gjenkjennelige til bruk i motorkjøretøyer, skal ikke 
klassifiseres som tilbehør til motorkjøretøyer under posisjon 87.08, men under posisjon 57.03 
hvor de er mer spesifisert beskrevet som golvtepper. 

2. Uinnrammet sikkerhetsglass av herdet eller laminert glass, gjenkjennelig til bruk i fly, men ikke 
bearbeidet utover å ha blitt tilformet, skal ikke klassifiseres under posisjon 88.07 som deler til 
varer som hører under posisjon 88.01, 88.02 eller 88.06, men under posisjon 70.07 hvor det er 
mer spesifisert beskrevet som sikkerhetsglass. 

V. Hvis imidlertid to eller flere posisjoner hver for seg nevner bare en del av de materialer som finnes i 
blandede eller sammensatte varer eller bare til en del av varene i et sett pakket for detaljsalg, skal disse 
posisjonene betraktes som like spesifiserte i relasjon til disse varer, selv om en av posisjonene gir en 
mere fullstendig eller nøyaktig beskrivelse enn de andre. I slike tilfeller avgjøres klassifiseringen av 
varene i samsvar med regel 3.b eller 3.c. 
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REGEL 3.b 

VI. Den andre fremgangsmåte brukes bare for: 

1. Blandinger. 

2. Sammensatte varer som består av forskjellige materialer. 

3. Sammensatte varer som består av forskjellige deler. 

4. Varer i sett pakket for detaljsalg. 

Fremgangsmåten brukes bare hvis regel 3.a ikke kan anvendes. 

VII. I alle disse tilfeller skal varene klassifiseres som om de besto av det materialet eller den del som 
vesentlig gir varen dens karakter, såfremt dette kriterium kan anvendes. 

VIII. Den faktor som avgjør varens vesentlige karakter, varierer etter de forskjellige vareslag. Spørsmålet kan 
for eksempel avgjøres på grunnlag av materialets eller delens beskaffenhet, omfang, mengde, vekt eller 
verdi, eller etter den betydning vedkommende materiale eller del har ved varens bruk. 

IX. I denne regel skal med ”varer som er sammensatt av forskjellige deler” ikke bare forstås varer hvor 
delene er sammenføyd slik at de danner et praktisk talt udelelig hele, men også varer som består av løse 
deler, forutsatt at disse deler passer til hverandre og gjensidig utfyller hverandre, og at de til sammen 
danner et hele som det ville være uvanlig å fremby for salg som atskilte deler. 

Eksempler på sistnevnte varer er: 

1. Askebeger som består av en holder hvor det er plassert et løst askebeger. 

2. Krydderhyller til husholdningsbruk som består av en spesielt innrettet ramme (vanligvis av tre) og et 
passende antall tomme krydderglass av egnet form og størrelse. 

Vanligvis er deler som utgjør slike sammensatte varer, pakket i felles emballasje. 

X. Med uttrykket ”varer pakket i sett for detaljsalg” forstås i denne regel varer som: 

a. består av minst to forskjellige artikler som hører under forskjellige posisjoner. Derfor kan for 
eksempel seks fonduegafler ikke bli ansett som et sett i relasjon til denne regel, 

b. består av produkter eller artikler pakket sammen for å dekke et spesielt behov eller utføre en spesiell 
aktivitet, og 

c. er pakket på en måte som egner seg for salg direkte til sluttforbruker uten ompakking (for eksempel 
i kasser, etuier, esker eller på brett). 

«For salg» omfatter ikke salg av produkter som det er meningen skal videreselges etter videre 
tilvirkning, bearbeiding, ompakking eller innarbeiding med eller i andre produkter.  

Uttrykket «varer i sett pakket for detaljsalg» omfatter derfor kun sett som består av varer som er ment 
solgt til sluttforbruker hvor settets innhold er ment å brukes sammen. F.eks. forskjellige næringsmidler 
bestemt til å brukes sammen under tillaging av en ferdigrett, pakket sammen og bestemt for konsum av 
kjøperen vil være ansett som «sett pakket for detaljsalg».  

Uttrykket dekker derfor sett som består av for eksempel forskjellige næringsmidler bestemt til å brukes 
sammen under tillaging av en ferdigrett. 
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Eksempler på sett som kan klassifiseres etter regel 3.b, er: 

1. a. Sett som består av en sandwich, bestående av oksekjøtt, med eller uten ost, i et brød (posisjon 
16.02) og pakket sammen med potetchips (pommes frites) (posisjon 20.04). 

Hele settet klassifiseres under posisjon 16.02. 

b. Sett hvor de enkelte bestanddeler skal brukes sammen for å tilberede et spaghettimåltid, og som 
består av en pakke ukokt spaghetti (posisjon 19.02), en pose revet ost (posisjon 04.06) og en liten 
boks tomatsaus (posisjon 21.03), pakket i en felles eske. 

Hele settet klassifiseres under posisjon 19.02. 

Regelen omfatter imidlertid ikke utvalg av produkter som er pakket sammen og består for eksempel 
av: 

- en boks reker (posisjon 16.05), en boks leverpostei (posisjon 16.02), en eske ost 
(posisjon 04.06), en boks oppskåret bacon (posisjon 16.02) og en boks cocktailpølser 
(posisjon 16.01); eller 

- en flaske brennevin som hører under posisjon 22.08, og en flaske vin som hører under 
posisjon 22.04. 

Når det gjelder disse to eksemplene og liknende utvalg av produkter, skal hvert vareslag 
klassifiseres for seg i den posisjon de hører hjemme. Dette gjelder også, for eksempel, for et sett 
pakket for detaljsalg, og som består av vannløselig kaffepulver i en glassbeholder (posisjon 21.01), 
en keramisk kopp (posisjon 69.12) og en keramisk skål (posisjon 69.12).  

2. Frisørsett som består av en elektrisk hårklipper (posisjon 85.10), en kam (posisjon 96.15), en saks 
(posisjon 82.13), en børste (posisjon 96.03) og et håndkle av tekstilmateriale (posisjon 63.02), 
pakket i et etui av lær (posisjon 42.02). 

Hele settet klassifiseres under posisjon 85.10. 

3. Tegnesett som består av en linjal (posisjon 90.17), en regneskive (posisjon 90.17), en passer 
(posisjon 90.17), en blyant (posisjon 96.09) og en blyantspisser (posisjon 82.14), pakket i et etui av 
plastfolie (posisjon 42.02). 

Hele settet klassifiseres under posisjon 90.17. 

For ovennevnte sett blir klassifiseringen bestemt av den del eller de deler av settet, som kan anses å 
gi settet dets vesentlige karakter. 

XI. Denne regelen gjelder ikke for varer som består av forskjellige bestanddeler som er pakket hver for seg 
og foreligger sammen (også i felles ytteremballasje), i bestemte mengdeforhold, til industriell frem-
stilling av for eksempel drikkevarer. 

REGEL 3.c

XII. Varer som ikke kan klassifiseres etter regel 3.a eller 3.b, føres under den posisjon som er nevnt sist i 
nummerorden av de posisjonene som skal tas i betraktning som likestilte ved bestemmelse av 
klassifiseringen. 
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REGEL 4 

VARER SOM IKKE KAN KLASSIFISERES ETTER DE OVENNEVNTE REGLER, SKAL 
FØRES UNDER DEN POSISJON SOM OMFATTER DE NÆRMEST BESLEKTEDE VARER.

KOMMENTARER

I. Denne regelen gjelder for varer som ikke kan klassifiseres etter reglene 1 til 3. Regelen bestemmer at 
slike varer skal klassifiseres under den posisjon som omfatter de nærmest beslektede varer. 

II. Ved klassifisering etter regel 4, er det nødvendig å sammenlikne de foreliggende varer med liknende 
varer, slik at det kan avgjøres hvilke varer de foreliggende varer er nærmest beslektet med. De fore-
liggende varer skal føres under den posisjon som omfatter de nærmest beslektede varer. 

III. Slektskapet kan selvfølgelig være avhengig av mange faktorer, for eksempel beskrivelse, karakter, bruk 
etc. 

REGEL 5 

I TILLEGG TIL OVENSTÅENDE SKAL FØLGENDE REGLER GJELDE FOR VARER NEVNT 
NEDENFOR: 

a. ETUIER OG VESKER FOR KAMERAER, MUSIKKINSTRUMENTER, SKYTEVÅPEN, 
TEGNEINSTRUMENTER OG HALSSMYKKER SAMT LIKNENDE BEHOLDERE 
SPESIELT KONSTRUERT FOR Å INNEHOLDE EN ELLER FLERE BESTEMTE ARTIK-
LER, EGNET TIL LANGTIDSBRUK OG FORELIGGER SAMMEN MED DE ARTIKLER 
SOM DE ER BESTEMT FOR, SKAL KLASSIFISERES SAMMEN MED DISSE ARTIKLER 
DERSOM DE ER AV DET SLAG SOM VANLIGVIS SELGES MED SLIKE ARTIKLER. 
DENNE REGEL GJELDER IMIDLERTID IKKE BEHOLDERE SOM GIR DET HELE DETS 
VESENTLIGE KARAKTER. 

b. MED FORBEHOLD AV BESTEMMELSENE I REGEL 5.a OVENFOR, SKAL EMBALLASJE 
SOM INNEHOLDER VARER, KLASSIFISERES SAMMEN MED DISSE DERSOM EMBAL-
LASJEN ER AV DET SLAG SOM VANLIGVIS BENYTTES TIL SLIKE VARER. DENNE 
BESTEMMELSE ER IMIDLERTID IKKE BINDENDE FOR EMBALLASJE SOM ER TYDE-
LIG EGNET FOR GJENTATT BRUK. 

KOMMENTARER

REGEL 5.a 

(Etuier, esker og liknende beholdere)

I. Denne regelen gjelder bare beholdere som: 

1. er spesielt konstruert for å inneholde en eller flere bestemte artikler, dvs. de er spesielt utformet for å 
romme den vare de er bestemt for. Noen beholdere er tilformet etter den artikkel de inneholder. 

2. er egnet til langtidsbruk, dvs. de er konstruert for å ha en varighet som svarer til den artikkel de skal 
inneholde. Disse beholdere skal også beskytte artikkelen når den ikke er i bruk (for eksempel under 
transport eller lagring). Slike beholdere kan ved hjelp av disse kriterier skilles fra alminnelig 
emballasje. 

3. foreligger sammen med de artikler som de er bestemt for, også om artiklene er særskilt pakket av 
transporthensyn. Når de foreligger særskilt, skal slike beholdere føres under sine respektive 
posisjoner. 

4. er av det slag som vanligvis selges sammen med slike varer; og 
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5. ikke gir det hele dets vesentlige karakter. 

II. Eksempler på beholdere som foreligger sammen med de artikler de er bestemt for, og som skal 
klassifiseres etter denne regel, er: 

1. Smykkeskrin, -esker og -etuier (posisjon 71.13); 

2. Etuier og esker til elektriske barbermaskiner (posisjon 85.10); 

3. Etuier og esker til kikkerter og teleskop (posisjon 90.05); 

4. Esker, etuier og vesker til musikkinstrumenter (for eksempel posisjon 92.02); 

5. Etuier og esker til skytevåpen (for eksempel posisjon 93.03). 

III. Eksempler på beholdere som denne regel ikke omfatter, er små sølvbokser med innhold av te eller 
keramiske pynteboller med innhold av sukkertøy. 

REGEL 5.b 

(Emballasje)

IV. Denne regelen omhandler klassifisering av emballasje av det slag som vanligvis brukes til pakking av 
de varer de er ment for. Denne bestemmelse er imidlertid ikke bindende for emballasje som er tydelig 
egnet for gjentatt bruk, for eksempel visse metallfat eller beholdere av jern eller stål for komprimerte 
eller flytende gasser. 

V. Denne regelen gjelder under forbehold av regel 5.a, og derfor skal klassifisering av etuier, esker og 
liknende beholdere av det slag som er nevnt i regel 5.a, bestemmes av den regelen. 

REGEL 6 

KLASSIFISERING AV VARER I UNDERPOSISJONER SKAL BESTEMMES AV ORDLYDEN I 
DISSE UNDERPOSISJONER OG AV EVENTUELLE NOTER TIL VEDKOMMENDE UNDER-
POSISJON OG - MED NØDVENDIGE TILLEMPINGER - AV OVENSTÅENDE REGLER, 
UNDER FORUTSETNING AV AT BARE UNDERPOSISJONER PÅ SAMME NIVÅ KAN 
SAMMENLIKNES. I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE REGEL GJELDER OGSÅ DE 
RESPEKTIVE AVSNITTS- OG KAPITTELNOTER, SÅFREMT IKKE ANNET FREMGÅR AV 
BESTEMMELSENE. 

KOMMENTARER

I. Ovenstående regler 1 til 5 gjelder, med nødvendige tillempinger, klassifisering på underposisjonsnivå i 
samme posisjon. 

II. I regel 6 skal følgende uttrykk ha disse betydninger: 

a. ”underposisjoner på samme nivå”: en-streks underposisjoner (nivå 1) eller to-streks underposisjoner 
(nivå 2). 

Følgelig skal, når to eller flere en-streks underposisjoner i samme posisjon vurderes i forhold til 
hverandre (for eksempel på bakgrunn av regel 3.a), deres spesifiserte beskrivelse i forhold til en gitt 
vare vurderes utelukkende på grunnlag av tekstene i de aktuelle en-streks underposisjoner. Når den 
en-streks underposisjonen som gir den mest spesifiserte beskrivelse, er blitt valgt, og når denne 
underposisjonen selv er videre oppdelt, og bare da, skal tekstene i to-streks underposisjoner tas med 
i betraktning ved fastsettelse av hvilken to-streks underposisjon som skal velges. 
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b. ”såfremt ikke annet fremgår av bestemmelsene”: unntatt hvor avsnitts- eller kapittelnoter er 
uforenlige med underposisjonstekster eller -noter. 

Dette er for eksempel tilfelle i kapittel 71 der omfanget av begrepet ”platina” i kapittelnote 4.B er 
forskjellig fra det som er tillagt ”platina” i underposisjonsnote 2. Ved fortolkningen av under-
posisjonene 71.10.11 og 71.10.19, skal derfor underposisjonsnote 2 anvendes og ikke 
bestemmelsene i kapittelnote 4.B. 

III. Omfanget av en to-streks underposisjon skal ikke utvides til å omfatte mer enn det en-streks under-
posisjonen som den hører under, omfatter, og omfanget av en en-streks underposisjon skal ikke utvides 
til å omfatte mer enn det posisjonen som den hører under, omfatter. 

I tolltariffen er uttrykket ”varenummernote” brukt istedenfor ”underposisjonsnote”. 
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