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Agenda

• Hvorfor er klassifisering viktig?

• HS-nomenklaturen/Klassifisering internasjonalt

• Regler for klassifisering

• Klassifisering nasjonalt

• Finne riktig posisjon og varenummer

• Hjelpemidler på nett

• Nye oppdelinger i tolltariffen

› Betingelser / SSB

› Handlingsrom

• Spørsmål / ordet er fritt
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Hvorfor er klassifisering viktig?

Blant annet pga. utenrikshandelsstatistikk og fordi import- og eksportkrav, 

samt tollsats, avgjøres på bakgrunn av produktets varenummer i tolltariffen. 
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156 land + EU er tilsluttet HS-konvensjonen

Over 200 land + territorier er brukere av HS
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Bruker HS Ikke HS98 % av verdenshandelen



HS-nomenklaturen

Tolltariffen er utformet i overensstemmelse med 

Det harmoniserte system for beskrivelse og 

koding av varer 

› utferdiget i Brussel 14. juni 1983, og med senere 

endringsprotokoller 

› 1988 – første norske tolltariff basert på HS 

(med 8 siffer)

• Konvensjonen (HS-nomenklaturen) vedtas av Verdens tollorganisasjon, 

World Customs Organization (WCO), i Brussel 

• Oppdatering av HS-nomenklaturen er normalt hvert 5. år

- senest ved endringer vedtatt av Verdens tollorganisasjon i juni 2014 og 

iverksatt fra 1. januar 2017. Neste versjon introduseres 2022.
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Klassifisering av varer  - Internasjonalt

WCO (World Customs Organization)

• Tariff and Trade Affairs Directorate

• Nomenclature Sub-Directorate

HS-komiteen (underkomiteer: RSC, SSC)

• Uenighet om klassifisering mellom enkelte parter - dersom de ikke kan 

løses bilateralt

Avgjørelsene er ikke "folkerettslig bindende"

• Oppdatering av HS-nomenklaturen - hvert 5. år

Påvirkningsmuligheter ?



Utvannet tørrfisk / klippfisk
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Det finnes regler for hvordan man skal 

klassifisere en vare riktig

I grove trekk kan man spørre seg følgende 

• Er varen direkte beskrevet i tolltariffen?

• Er funksjonen beskrevet i tolltariffen?

• Hvilket materiale er varen produsert av? 

Disse hjelpesetningene er ikke alltid nok til at klassifiseringen av 
en vare gjøres korrekt. 

I tolltariffen finnes det alminnelige fortolkningsregler, noter mv. 
Reglene er like i alle land som benytter HS-nomenklaturen.
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Klassifisering - nasjonalt

Finne riktig posisjon / 

varenummer

 Alm. fortolkningsregler (AFR)

 Kunne lese strekinnrykk

10



Finne riktig posisjon

• Se etter om varen er direkte beskrevet i en posisjonstekst. 

• Bruk gjerne registeret, ev. fritekstsøk på toll.no/tolltariffen, som hjelpemiddel 
Vær kreativ når du leter

• bruk også synonymer som søkeord

• del opp ord

• bruk første del av ordet osv.

• Hvis ikke varen er direkte beskrevet, vurdere flere posisjonstekster og sjekk disse 

posisjonene i HS-kommentarene på toll.no/tolltariffen.

• Husk samleposisjonene, for eksempel posisjonene 21.06, 39.26 og 63.07. 
I «Kommentarer til HS-nomenklaturen» til disse posisjonene er det mange eksempler.

• Velg den posisjonen som beskriver varen best. 

• Ta kontakt med vareeier, importør, produsent og andre hvis du føler at du trenger 

mer opplysninger om varen!

• Når du har funnet riktig posisjon må du gå videre og lese strekinnrykk.
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Posisjon - semikolon

Posisjon 03.06

Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, 

saltede eller i saltlake; røykte krepsdyr, med eller uten skall, også 

varmrøykte; krepsdyr med skall, dampkokt eller kokt i vann, også kjølte, 

fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; mel og 

pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde.

Posisjon 16.05

Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr 

som lever i vann, tilberedte eller konserverte.
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Posisjon 03.06 - fire varegrupper

➢ Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, 

tørkede, saltede eller i saltlake;

➢ Røykte krepsdyr, med eller uten skall, også varmrøykte;

➢ Krepsdyr med skall, dampkokt eller kokt i vann, også kjølte, 

fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; 

➢ Mel og pelleter av krepsdyr, 

egnet til menneskeføde.
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Strekinnrykk – Posisjon 16.05
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Lese strekinnrykk

- Les alle enstreksinnrykkene og velg den som beskriver varen direkte eller best.

Hvis det ikke står et varenummer ut til venstre for dette enstreksinnrykket, må du lete 

videre.

- - Les alle tostreksinnrykkene i det området du har valgt (det området 

enstreksinnrykket styrer over) og velg den teksten som beskriver varen direkte eller 

best.

Hvis det ikke står et varenummer ut til venstre for dette tostreksinnrykket, må du lete 

videre.

- - - Les alle trestreksinnrykkene … osv.

Husk at det området et strekinnrykk styrer over er nedover til du treffer strekinnrykk med 

samme antall streker som den du har valgt.
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Varer i sett - ferdigretter
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• Ferdigrett pakket som sett

• Borgartings lagmannsrett

• Anke til høyesterett avvist

• Varen pakket i to eller flere plastposer 

i felles emballasje av papp

• En pose inneholdt kjøttstykke med saus

• En eller to poser med tilbehør, f.eks. ertepuré

• Posen med kjøttstykket vedtatt å gi settet dets karakter, og inneholdt 

over 20 % kjøtt, jf. note 2 til kapittel 16.

• Settet vedtatt klassifisert som «tilberedt kjøtt» i posisjon 16.02



Hjelpemidler på nett
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https://www.toll.no/no/bedrift/kurs/kurs-i-tollbehandling
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https://www.toll.no/no/bedrift/kurs/kurs-i-tollbehandling

