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1. INNLEDNING

1.1 Generelt
Forhandlinger om inngåelse av en frihandelsavtale mellom EFTA-landene og Jordan har gått over
tre runder i perioden februar 1998 til mai 2000. Frihandelsavtalen ble parafert 23. mai 2001 og
undertegnet i Vaduz 21. juni 2001. Norges bilaterale avtale med Jordan for landbruksvarer
(landbruksprotokollen) ble undertegnet samme dag.
Avtalens hovedmål er å skape et frihandelsområde. For EFTA-landene anses frihandelsavtalen å
være med på å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid mellom partene. Videre ønsker
EFTA-landene å støtte samarbeidet mellom EU og Middelhavslandene, den såkalte Barcelona-
prosessen.

Avtalene er behandlet og inntatt som vedlegg til Stortingsproposisjon nr. 6 (2001-2002).

Stortinget har samtykket i at avtalene kan tre i kraft. I samsvar med Stortingets vedtak, 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 Jordan settes i verk med virkning fra
1. september 2002.
Landbruksavtalen mellom Norge og Jordan settes i verk fra samme dato.

Varer innført til Norge den 1. september 2002 og senere, som ved fremleggelse av tilfredsstillende
opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra Jordan i henhold til disse
avtalene, og som fyller de øvrige vilkår som er fastsatt i avtalene, kan innrømmes
preferansetollbehandling fra 1. september 2002 i samsvar med de tollsatser som følger av de avtalte
konsesjoner.
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1.3 Tolltariffen – preferansetollsatser
De preferansetollsatser som følger av de her inngåtte avtaler med Jordan, vil være gjeldende i
TVINN fra 1. september 2002. I tolltariffen gjeldende fra 1.1.2003 vil preferansesatsene for varer
med opprinnelse i Jordan inngå i ”grønt vedlegg” til tolltariffen sammen med preferansetollsatsene
for de øvrige avtaleland.

1.4 GSP-systemet
Jordan har fra 20. september 1982 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 Jordan og EFTA-landene, for Norges vedkommende med virkning fra 1. september 2002,
iverksetter en gjensidig forpliktende frihandelsavtale, opphører GSP-systemet overfor Jordan.

Imidlertid, for å unngå praktiske problemer for varer som allerede er underveis fra Jordan 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 Jordan som innføres til
Norge under dekke av et GSP-sertifikat Formular A skal kunne tilstås GSP-
preferansetollbehandling inntil 1. desember 2002.
Etter dette tidspunkt skal kun frihandelsavtalens (og landbruksavtalens) bestemmelser gjelde.

1.5 Praktiske tiltak
Direktoratet arbeider for tiden med et prosjekt for konsolidering av alle de eksisterende
frihandelsavtalene. Dette vil resultere i at de (grønne) håndbøker som tidligere er laget og
distribuert for andre frihandelsavtaler tas ut av bruk. Det vil således antakelig ikke lages en egen
håndbok beregnet på preferansesamhandelen mellom EFTA-landene og Jordan. Dette
iverksettingsrundskrivet (”Melding fra direktoratet”) er imidlertid så omfattende og inneholder også
en del av avtalens tilhørende vedlegg, slik at i 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 Jordan eller Norge.
Direktoratet har for øvrig tidligere (primo januar 2001) distribuert et antall av Stortingsproposisjon
nr. 6 (2000-2001) med vedlegg til distriktstollstedene. Proposisjonen kan benyttes av Tollvesenet
som oppslagsverk ved eventuelle spørsmål fra publikum, ved tollbehandlingen eller i
verifikasjonssaker. Proposisjonen med vedlegg inneholder bl.a. hovedavtalen, samtlige varelister,
bestemmelser vedrørende tollavtrapping og restriksjoner samt opprinnelsesregler.

Tollvesenet bes veilede norske eksportører, importører og speditører/transportører på beste måte,
bl.a. ved utdeling av dette særtrykk av ”Meldinger”. Avtalene blir offentlig kunngjort av Utenriks-
departementet 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 11 67 70). Toll- og avgiftsdirektoratet har også noen eksemplarer
liggende for utdeling etter behov. 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 Jordan, jf etterfølgende avsnitt.

2. AVTALENES INNHOLD

Frihandelsavtalen EFTA-Jordan
Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Jordan er bygget over samme lest som de fleste av
EFTAs øvrige avtaler med tredjeland. Avtalen består av i alt 41 artikler, syv vedlegg og 4
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protokoller som er integrert i avtalen. Det er også undertegnet en tilleggsprotokoll - ”Record of
Understanding”.

Av frihandelsavtalens (EFTA-avtalens) ulike vedlegg og protokoller nevnes her:
Vedlegg I spesifiserer de produkter innenfor HS-kapitlene 25 – 97 som ikke omfattes av
frihandelsavtalen.

Vedlegg II spesifiserer vareomfang og tollavtrapping mv. for fisk og andre marine produkter som
omfattes av frihandelsavtalen.

Vedlegg III, Tabell A og B spesifiserer tollavtrappingen over perioder på hhv 4 og 12 år for visse
sensitive varer ved innførsel til Jordan. Tabell C fastsetter at det for noen produkter skal
tollnedtrappingsplanen fastsettes 4 år etter avtalens ikrafttredelse.

Protokoll A gir, i tilhørende tabeller I – V, oversikt over hvilke bearbeidede landbruksprodukter
som omfattes av frihandelsavtalen. Systemer for råvarepriskomensasjon kan anvendes for disse
produkter.

Protokoll B omfatter opprinnelsesreglene i frihandelsavtalen, herunder de integrerte vedlegg som
omfatter bl.a. listeregler (prosessregler), mønster for opprinnelsesbevis, definisjon av begrepet
”opprinnelsesprodukter”, territoriale krav, tollrestitusjon eller fritak, regler og mønster for
opprinnelsesbevis og metoder for administrativt samarbeid.

Norge/Jordan-avtalen for landbruksvarer
I tilknytning til frihandelsavtalen har det enkelte EFTA-land parallelt forhandlet frem bilaterale
avtaler (protokoller) for handel med basis-landbruksprodukter (landbruksråvarer).
Den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Jordan er inntatt som særskilt vedlegg til
Stortingsproposisjonen. Denne avtalen, som således kun gjelder mellom Norge og Jordan, omfatter
vesentlig preferanseberettiget innførsel til Norge. Jordan skal tilstå tollkonsejoner på ost (posisjon i
tolltariffen ex 04.06) innenfor en bilateral tollkvote på 4000 kilo. Landbruksavtalen inneholder
varelister (konsesjoner) og et eget sett av opprinnelsesregler.

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. Vareomfanget i de to avtalene fremkommer av dette rundskrivet.
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 utgjør som nevnt foran en integrert del av den norske
tolltariffen ved at disse tollsatsene er innarbeidet i TVINN og i såkalt ”grønt vedlegg” fra 1. januar
2003.
Ved eksport fra Norge av varer som er preferanseberettiget i henhold til denne frihandels-avtalen
skal Tollvesenet i samsvar med fastlagte rutiner attestere varesertifikater EUR.1 og ellers
kontrollere at slik attestasjon og annen 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 avtale.
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.
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3. FRIHANDELSOMRÅDET - EFTA/Jordan

I følge avtalen omfatter frihandelsområdet alle EFTA-landenes territorier (tollområder) og Jordan,
dvs av følgende landområder:

Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Jordan.

Svalbards territorium er omfattet av avtalens geografiske virkeområde for så vidt gjelder
bestemmelser relatert til handelen med varer (ikke tjenester).
Den bilaterale landbruksavtalen gjelder som nevnt ovenfor kun mellom Norge og Jordan for
innførsel av såkalte basis-landbruksvarer til hhv Norge og Jordan.

4. VAREOMFANGET

Frihandelsavtalen omfatter med få unntak handel med industrivarer, bearbeidede
landbruksprodukter samt fisk og andre marine produkter. I hht artikkel 2 i frihandelsavtalen EFTA-
Jordan (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 I til Avtalen.
Vedlegg I omfatter noen få varer under posisjonene ex 35.01 og ex 35.02.
Ingen av unntakene i Vedlegg I gjelder for import til Norge, men varene er dels regulert av
Protokoll A (se punkt (c) nedenfor).
Ingen av unntakene gjelder ved import til Jordan når produktene har opprinnelse i Norge.

b). Fisk og andre marine produkter som er oppført i Vedlegg II 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, kap. 3, pos.nr. 15.04, ex 15.16, ex 16.03, 16.04, 16.05, ex 23.01 og ex 23.09.
Ved innførsel til Jordan, jf Artikkel 2 i Vedlegg II til Avtalen, er de fleste varer tollfrie fra
iverksettingstidspunktet bortsett fra noen få skalldyr og bløtdyr omfattet av tabell 2 til Artikkel 2.
For disse varene er det etablert en 3-års overgangsordning for tollavviklingen, jf Vedlegg 1 til
dette rundskriv.
Nedtrappingen skal skje i samsvar med følgende tidsskjema,

Ved ikrafttredelse av denne avtalen: til 80% av basistollsatsen eller avgiften
 Ett år etter ikrafttredelsen av denne avtalen: til 40% av basistollsatsen eller avgiften
 To år etter ikrafttredelsen av denne avtalen: til 20% av basistollsatsen eller avgiften
 Tre år etter ikrafttredelsen av denne avtalen: til 0

c). Bearbeidede landbruksprodukter som er omfattet av Protokoll A til Avtalen.
Ved innførsel til Norge vil vareomfanget være de produkter som er oppført i tabellene I og IV til
protokollen. Tabell I inneholder kun varene: bomull-linters (1404.20), hydrogenert ricinusolje
(kastorolje)(ex 1516.20) og linoxyn (ex 15.18). Tabell IV er inntatt i sin helhet i Vedlegg 2 til
dette rundskriv.
Ved innførsel til Jordan er vareomfanget de produkter som er oppført i tabell V til protokollen.
Tabell V er inntatt i Vedlegg 3 til dette rundskriv.

d). Basis-landbruksprodukter omfattet av den bilaterale landbruksprotokollen.
I henhold til den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Jordan skal Norge innrømme
tollpreferanser for angitte basis-landbruksprodukter med opprinnelse i Jordan, og Jordan skal
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innrømme tollpreferanser for ost (ex 04.06) med opprinnelse i Norge. Disse produktene er oppført i
hhv Vedlegg 1 og 2 til Landbruksprotokollen.

5. IMPORT-/EKSPORTRESTRIKSJONER

Partene er enige om at det ikke skal innføres nye kvantitative import- og eksportrestriksjoner i
samhandelen, jf Artikkel 8. Eksisterende restriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning skal
avvikles ved Avtalens iverksettelse. Jordan er imidlertid innrømmet en overgangsperiode på 4 år til
å kunne anvende sitt eksisterende system for lisensiering ved import og eksport av varer
(regummierte eller brukte dekk av gummi) under pos. ex 40.12 og 4012.20.

6. TOLLPREFERANSENE

6.1 Innførsel til Norge

a) Frihandelsavtalen
Fra Avtalens ikrafttredelse skal produkter som er opprinnelsesprodukter fra Jordan, i henhold til
Avtalen være tollfrie ved innførsel til Norge.
Frihandelsavtalen omfatter også bearbeidede landbruksvarer slik det fremgår av avtalens Protokoll
A. Avtalepartene har under visse forutsetninger forpliktet seg til ikke gi hverandre dårligere
behandling når det gjelder handelen med bearbeidede landbruksprodukter enn den behandling som
til enhver tid praktiseres overfor EU. For de bearbeidede landbruksprodukter kan partene anvende 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 RÅK-varer.
Handelen med ubearbeidede landbruksvarer er ikke regulert gjennom EFTA-samarbeidet og det er
derfor forhandlet fram en bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Jordan, jf asvnitt 6.1.b.

Nærmere om grunnlaget for tollpreferansene
Direkte innførsel
For produkter fra Jordan med opprinnelse etter Avtalen som innføres til Norge ledsaget av et
opprinnelsesbevis (Varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring) utstedt eller utferdiget i Jordan, kan
Avtalens preferansetollsatser (”Jordan-satser”) anvendes fra 1. september 2002. Dette gjelder også
produkter fra Jordan som etter bearbeidelse der og kumulasjon med materialer med opprinnelse i
EFTA-land får opprinnelse i Jordan.

Produkter fra Jordan 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 et Varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring hvorav fremkommer at
opprinnelsesland er det aktuelle EFTA-land. Dette gjelder også opprinnelsesprodukter fra et
EFTA-land som kun re-eksporteres fra Jordan 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 Jordan har opprinnelse etter Avtalen i Jordan, kan Avtalens preferansetollsatser
(”Jordan”) anvendes. Det er forutsatt at varene er ledsaget av et Varesertifikat EUR.1 eller en
fakturaerklæring utstedt i det aktuelle EFTA-land hvorav fremkommer at varene har opprinnelse i
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Jordan. Dette gjelder også produkter med opprinnelse i Jordan 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 Jordan 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 et Varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring hvorav fremkommer at
opprinnelsesland er det aktuelle EFTA-land.

b) Den bilaterale landbruksavtalen (protokollen)
De landbruksprodukter som er omfattet av den bilaterale landbruksprotokollen mellom Norge og
Jordan og som er oppført i Vedlegg 1 til protokollen, kan ved innførsel til Norge fra
iverksettingstidspunktet 1. september 2002 innrømmes tollfrihet eller tollreduksjon i samsvar med
de tollsatsene som er angitt.

Det er forutsatt at kravene til opprinnelse mv som fastlagt i de særlige opprinnelsesregler som er
inntatt i Vedlegg 3 til protokollen er oppfylt. For disse produkters vedkommende gjelder regelen om
”direkte forsendelse” samt i vesentlig grad hovedprinsippet om at varene ”i sin helhet” skal være
fremstilt i Jordan for å få opprinnelse i Jordan. For noen produkter er det etablert listeregler, inntatt i
Bilag til Vedlegg 3. Som opprinnelsesdokumentasjon benyttes varesertifikat EUR.1 eller
fakturaerklæring iht bestemmelsene i Vedlegg III og IV til Protokoll B til frihandelsavtalen.
Nevnte Vedlegg 1 (vareomfang/tollsatser) og Vedlegg 3 (opprinnelsesregler) er inntatt som
Vedlegg 4 til dette rundskriv.

6.2 Innførsel til Jordan

Frihandelsavtalen
Ved eksport til Jordan av industrivarer med opprinnelse (opprinnelsesstatus) i et EFTA-land (for
eksempel Norge), skal Jordan 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 III til Avtalen, jf Vedlegg 5 til dette
rundskriv.
Jordan har for disse produktene forpliktet seg til å tilstå EFTA-landene en behandling som ikke er
dårligere enn det som tilstås tilsvarende produkter med opprinnelse i Det europeiske fellesskap.

a) For varer omfattet av Vedlegg II (fisk og andre marine produkter), har EFTA-statene og Jordan
forpliktet seg til å avskaffe all toll på fisk og andre marine produkter fra avtalens ikrafttredelse
med visse unntak. Jordan kan opprettholde importtoll for noen få produkter (skalldyr og
bløtdyr) med opprinnelse i en EFTA-stat i en overgangsperiode på 3 år.

b) For varer omfattet av Vedlegg III (tre ulike tabeller med tilhørende vareoversikt), vil Jordan
gradvis avvikle tollen over en hhv. 4 års- og en 12 års periode. Første reduksjon starter på
datoen for iverksetting av denne avtalen.

Ved eksport fra EFTA av varer ført opp i Tabell A til Vedlegg III (4-års periode), skal Jordan
gradvis trappe ned tollavgiftene med start på 20% fra iverksettingstidpunktet for Avtalen. Ved
eksport fra EFTA av varer ført opp i Tabell B til Vedlegg III, skal tollavgiftene reduseres over
en 4 – 12 års periode.
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For produkter opplistet i Tabell C, skal de ordninger som skal anvendes vurderes på nytt av
Den blandede komitè fire år etter iverksetting av denne avtalen. På tidspunktet for denne
vurderingen, skal Den blandede komitè etablere en tollavtrappingstabell for produktene
omfattet av denne tabellen.

Ved eksport fra EFTA av bearbeidede landbruksprodukter oppført i Protokoll A tabell V (jf
Vedlegg 3 til dette rundskriv) skal Jordan innrømme EFTA-landene de samme tollpreferanser som
Jordan innrømmer EF ved innførsel av tilsvarende produkter med EF-opprinnelse. For de
bearbeidede landbruksprodukter kan partene anvende et system for råvarepriskompensasjon (RÅK).

Den bilaterale landbruksavtalen(protokollen)
Ved eksport fra Norge til Jordan gis det innenfor denne bilaterale avtalen kun tollpreferanse
(tollfrihet) innenfor gitte kvoter for ost/ostemasse (pos.nr. 04.06) oppført i Vedlegg 2 til
landbruksprotokollen. Det forutsettes at det er norske ”opprinnelsesprosukter” iht de særskilte
opprinnelsesregler som er inntatt i Vedlegg 3 til landbruksprotokollen.
Som opprinnelsesdokumentasjon kan benyttes vanlige opprinnelsesbevis i form av varesertifikat
EUR.1 eller fakturaerklæring iht bestemmelsene i Protokoll B til frihandelsavtalen.

7. VILKÅR FOR PREFERANSETOLLBEHANDLING

Opprinnelsesreglene i Protokoll B 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 Jordan.

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
Protokoll B til Avtalen.

4. Forsendelsesregelen fastsatt i Protokoll B må være overholdt.

5. Det må foreligge tilfredsstillende opprinnelsesbevis for produktene i form av et
Varesertifikat EUR.1 eller 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
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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 Jordan. Preferansetollsats for Jordan 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 ol har god grunn til å anta at det dreier seg om varer som har opprinnelsesstatus i henhold til
denne Avtale. I disse 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.

Dersom deklaranten (vareeieren) bestemt kjenner til at de aktuelle produkter ikke har
opprinnelsesstatus i henhold til denne Avtale, skal preferansetollbehandling ikke kreves. Rubrikken
fylles ut med ”NEI”. 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 tolldistriktssjefen i det enkelte tolldistrikt 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 Protokoll B.

8.2 Opprinnelsesreglene
a) Generelt
Opprinnelsesreglene, som er inntatt i Protokoll B til Avtalen, tilsvarer materielt regler i EØS-
avtalen og i EFTAs frihandelsavtaler med landene i Sentral- og Øst-Europa tilknyttet systemet med
”europeisk kumulasjon”, oppdatert pr. 1.1.2000. Bestemmelsene inneholder således bl.a. generell
toleranseregel og regler om avvik fra territorialitetsprinsippet. Det er etablert liste-regler for alle
varer samt normale alternative liste-regler. Når det gjelder drawback er Jordan innrømmet en
overgangsperiode på fem år fra datoen for iverksetting av avtalen.
Når det gjelder kumulasjon, gir opprinnelsesreglene kun adgang til bilateral kumulasjon mellom de
parter som er tilknyttet denne frihandelsavtalen. Det er imidlertid enighet om en utviklingsklausul
med målsetting om fremtidig inkludering av Jordan i systemet med ”europeisk kumulasjon”.
Bestemmelsene knyttet til opprinnelsesbevis er de samme som gjelder i de øvrige europeiske
frihandelsavtalene. Det vises ellers til etterfølgende detaljer.
Opprinnelsesreglene er i sin helhet inntatt som vedlegg 6 til dette rundskriv.
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Opprinnelsesreglene er delt inn i to hoveddeler - de materielle artikler og listen over spesielle
bearbeidingsprosesser som kreves for visse 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 Jordan. 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 7 i Protokoll B (utilstrekkelig
bearbeiding).

b) Oppnåelse av opprinnelsesstatus
Et produkt oppnår opprinnelsesstatus (med berettigelse til preferansetollbehandling) i et EFTA-land
(Norge) eller i Jordan såfremt det er produsert der i samsvar med opprinnelseskriteriene nedfelt i
artikkel 2 i Protokoll B.

Hovedregelen i nevnte artikkel 2 er at et produkt må være enten:

a. fremstilt i sin helhet i et EFTA-land (Norge) eller i Jordan i samsvar med bestemmelsene i
artikkel 5 i Protokoll B; eller

b. fremstilt i et EFTA-land (Norge) eller i Jordan 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 Jordan i henhold til artikkel 6 i Protokoll B.

c) Produkter fremstilt i sin helhet
Hvilke produkter som er ”fremstilt i sin helhet” i en avtalepart fremkommer av artikkel 5 i Protkoll
B.
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 6 i Protokoll B. Hovedregelen i nevnte artikkel 6 er at det ferdige produktet anses som
tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet når vilkårene fastsatt for det enkelte produkt i listen i vedlegg
II til Protokoll B 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 tariffere under en annen tollposisjon i HS-
nomenklaturen (tolltariffen) enn den posisjon som det ferdige produktet hører under. Det kan også
være verdibegrensninger for anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer (for eksempel en 40%-regel )
eller spesifikke produksjonskriterier (for eksempel ”produksjon av garn”).

e) Bilateral kumulasjon
Ifølge artikkel 3 i Protokoll B tillates bilateral kumulasjon. Dette innebærer at
opprinnelsesmaterialer med opprinnelse i en annen avtalepart (Jordan eller ethvert EFTA-land) i
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samsvar med omhandlede vedlegg 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
7.

For anvendelse av artikkel 3, nr. 1 og 2, når den bearbeding eller foredling som er foretatt i en
EFTA-stat eller i Jordan ikke går utover det som er nevnt i artikkel 7, 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.

Artikkel 3 nr. 4 slår fast at produkter med opprinnelse i en annen avtalepart i samsvar med Protokoll
B, som ikke har gjennomgått noen bearbeiding eller foredling i den berørte avtalepart, beholder sin
opprinnelse når de eksporteres til en annen avtalepart.

f) Diagonal kumulasjon
Det er i artikkel 4 i Protokoll B lagt opp til en mulig fremtidig kumulasjon med Israel, Egypt og
Palestinske myndigheter (Vestbredden og Gaza). Denne bestemmelsen er imidlertid avhengig av at
det blir inntatt nødvendige avtaler mellom de berørte parter og at det i disse avtalene blir etablert
opprinnelsesregler som er identiske med denne avtale.
Idet slike avtaler ennå ikke er etablert, kan denne bestemmelsen inntil videre ikke anvendes verken
av Jordan eller EFTA-landene.
Direktoratet vil komme tilbake tilbake til denne bestemmelsen så snart evetuelle endringer skulle
tilsi dette.

g) Toleranseregel
I artikkel 6 nr. 2 i Protokoll B er det innført en såkalt generell toleranseregel på 10%. Denne regelen
innebærer at det - på visse vilkår - kan benyttes ikke-opprinnelsesprodukter som det i henhold til en
gitt listeregel i Vedlegg II til Protokoll B 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 40%-regel) er imidlertid absolutte og kan ikke overskrides ved bruk
av den generelle toleranseregelen.

Eksempelvis, dersom en listeregel krever at alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer skal skifte
posisjonsnummer, medfører bestemmelsen (toleranseregelen) i artikkel 6 nr. 2 at ikke-
opprinnelsesprodukter som ikke skifter posisjon likevel kan benyttes, forutsatt at verdien av disse
produktene ikke overstiger 10% av ferdigvarens pris fra fabrikk.

Eksempelvis, dersom en listeregel krever at alle anvendte ikke-opprinnelsesprodukter skal skifte
posisjonsnummer og i tillegg begrenser totalverdien av alle anvendte ikke-opprinnelsesprodukter til
30%, medfører bestemmelsen (toleranseregelen) i artikkel 6 nr. 2 at ikke-opprinnelsesprodukter
som ikke skifter posisjon likevel kan benyttes forutsatt at verdien av disse produktene ikke
overstiger 10% av ferdigvarens pris fra fabrikk samtidig som alle øvrige anvendte ikke-
opprinnelsesprodukter 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 7 i Protokoll B.
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Videre kan denne bestemmelsen ikke anvendes for å oppfylle listeregler for tekstilvarer som hører
under kapitlene 50 til 63 i tolltariffen.

Tekstilvarer har imidlertid særlige toleranser gitt i Vedlegg I til Protokoll B:
For tekstilprodukter som det ved fotnoter i prosess-listen i Vedlegg II er henvist til Anmerkning 5 i
Vedlegg I, gjelder ikke vilkårene fastsatt i kolonne 3 i listen for det aktuelle sluttproduktet
(ferdigvaren) for basis-tekstilmaterialer anvendt ved fremstillingen av dette produktet som til
sammen utgjør 10% eller mindre av den totale vekten av alle basis-tekstilmaterialene som er
benyttet til fremstillingen av produktet (basis-tekstilmaterialer er definert i Vedlegg I).

For tekstilprodukter som det ved fotnoter i prosess-listen i vedlegg II er henvist til Anmerkning 6 i
vedlegg I, kan tekstilmaterialer, med unntak av fôr og skredderlerret, som ikke tilfredsstiller regelen
fastsatt i kolonne 3 i listen for det aktuelle sluttproduktet (ferdigvaren) likevel anvendes forutsatt at
slike tekstilmaterialer skifter posisjon og verdien av dem ikke overstiger 8% av ferdigvarens pris fra
fabrikk.

h) 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 7.

For anvendelse av artikkel 3 nr. 1 og 2, når den bearbeiding eller foredling som er foretatt i en
EFTA-stat eller i Jordan ikke går utover det som er nevnt i artikkel 7, 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 Protokoll B.
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 ikke-opprinnelsesprodukt, 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 bearbeidelse i utlandet utover det som
har vært nødvendig for bevare den i god tilstand.

Ifølge artikkel 12 nr. 3 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 avvik fra territorialitetsprinsippet.
Betingelsene for slik bearbeidelse/foredling er blant annet:
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a) at varene som sendes ut for bearbeidelse/foredling enten er fremstilt i sin helhet i den
angjeldende avtalepart eller har vært gjenstand for bearbeidelse/foredling utover
minimumsprosessene nevnt i artikkel 7,

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 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 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 6 nr. 2 ikke benyttes samtidig med bestemmelsene i artikkel 12
nr. 3. Jf hhv artikkel 6 nr. 2 (b) og artikkel 12 nr. 4 og nr. 6.

Avvik fra territorialitetsprinsippet gjelder ikke for tekstilprodukter under tolltariffens kapitler 50 til
63, jf artikkel 12 nr. 7.

8.4 Forsendelsesregelen
For at en vare skal kunne gis preferansetollbehandling, må den være sendt direkte fra hhv Jordan
eller fra et EFTA-land. Transittforsendelser av varer som utgjør en enkelt sending gjennom et
tredjeland (ikke-avtaleland) er tillatt på visse vilkår, jf bestemmelser om dette gitt i artikkel 13 i
Protokoll B.
Videre kan en vare gis preferansetollbehandling når den har vært på utstilling i et tredjeland. De
nærmere vilkår for slike sendinger er inntatt i artikkel 14 i Protokoll B.

8.5 Tollrestitusjon
Med tollrestitusjon (drawback) forstås enhver ordning for tilbakebetaling, ettergivelse eller
midlertidig fritak, helt eller delvis, av toll eller avgifter med tilsvarende virkning, pålagt importerte
materialer som brukes i produksjonen av en ferdigvare. Det er en forutsetning at tilbakebetalingen
eller ettergivelsen er en følge av at ferdigvaren eksporteres, men ikke hvis den er bestemt for
innenlands bruk.

Forbud mot tollrestitusjon
I samsvar med artikkel 14 nr. 1 - 5 i Protokoll B er det som hovedregel forbudt å gi tollrestitusjon
(drawback) for innsatsvarer anvendt til produksjon av en ferdigvare som det blir utstedt
opprinnelsesbevis for (varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring).

Imidlertid, iht artikkel 15 nr. 6 er det enighet om at Jordan i en overgangsperiode på 5 år etter
avtalens iverksetting likevel kan innrømme tollrestitusjon (drawback).

Ved eksport fra EFTA-landene til Jordan gjelder bestemmelser tilsvarende de som gjelder for
eksport fra EFTA-land til EU og avtaleland i Øst-Europa. Dvs at når opprinnelsesbevis blir
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utferdiget ved eksporten av ferdigvaren, gjelder forbudet mot drawback med enkelte unntak.
Unntaket gjelder for produkter som er innrømmet en redusert preferansetoll ved innførselen og for
materialer som ikke er av det slag som avtalen omfatter, uansett slike materialers opprinnelse.

I tilfeller hvor en eksportør i Norge velger ikke å utferdige opprinnelsesbevis for den eksporterte
ferdigvaren, men i stedet velger å søke restitusjon (tilbakebetaling) av toll for innsatsmaterialer
medgått til produksjonen (jf tolltariffens innledende bestemmelser § 14 nr. 10 (c) og § 19), må det
alltid være en spesiell påtegning i rubrikk 44 på Enhetsdokumentet (utførselsdeklarasjonen ), jf
avsnitt 11.2 i dette rundskriv.

8.6 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 nyinnsatte
materialer og deler samt andre omkostninger som inngår i ferdigvarens utførselsverdi.

Varer i sett, tariffert 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 10 i Protokoll B 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-opprinnel-
sesproduktene 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 en enhet. Et
opprinnelsesbevis må omfatte hele enheten.

8.7.1 Delsendinger
I samsvar med bestemmelsene i artikkel 25 i Protokoll B, er det bestemt at en vare som hører under
tolltariffens avsnitt XVI og XVII eller posisjon 73.08 eller 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 samtariffering senere kan foretas i
henhold til bestemmelsene i tolltariffen (HS-nomenklaturens fortolkningsregel 2 a).
Slike delsendinger kan ikke gis preferansetollbehandling mot avskriving på opprinnelsesbeviset (jf
avsnitt 8.7.2). Ved tollbehandling av delsendinger skal det kreves opp ordinær toll, med mindre
opprinnelsen av varer i den enkelte delsending er dokumentert ved egne opprinnelsesbevis.
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Tollvesenet forsyner opprinnelsesbeviset for den komplette leveranse med stempel og dato. Når
hele enheten foreligger kan preferansetollbehandling innrømmes på grunnlag av samtariffering. Det
påpekes at forsendelsesregelen må være overholdt for alle delsendingene.

8.7.2 Delfortolling
Dersom et opprinnelsesbevis omfatter et større kvantum varer enn det som blir angitt til fortolling,
kan Tollvesenet skrive av det fortollede kvantum på opprinnelsesbeviset og legge en attestert
fotokopi av dette ved Enhetsdokumentet (regnskapsbilaget). Opprinnelsesbeviset leveres tilbake til
importøren og inndras ved siste delfortolling.

8.7.3 Samlesendinger
Opprinnelsen av varer i samlesendinger kan dokumenteres ved fremleggelse av ett opprinnel-
sesbevis under forutsetning av at alle varer i sendingen blir fortollet samtidig ved ett og samme
ekspedisjonsenhet. Opprinnelsesbeviset påføres Enhetsdokumentets eksp. og løpenr. (første og siste
nummer i ubrutt nummerrekke). Opprinnelsesbeviset oppbevares ved ekspedisjonsstedet, og
deklarasjonene påføres anmerkning om samlesending, samt referanse til angjeldende varesertifikat/-
fakturaerklæring.
Hvis varer i samlesendinger ikke blir fortollet samtidig, kan det på grunnlag av det originale
opprinnelsesbeviset, utstedes nye ”norske” varesertifikater EUR.1 som dekker leveransene til de
enkelte mottakere. Som alternativ til nye varesertifikater EUR.1, kan det i Norge benyttes
fotokopier av det originale opprinnelsesbeviset påført de respektive aktuelle antall kolli, vareslag,
mv, som attesteres (legaliseres) av tollvesenet ved ansvarlig tollsted hvor varene beror under
tollvesenets kontroll. Jf artikkel 20 i Protokoll B til Avtalen.

8.7.4 Emballasje
Emballasje som tollmessig (tarifferingsmessig) behandles atskilt fra varen blir med hensyn til
preferansetollbehandling å betrakte som en selvstendig vareenhet (se tolltariffens Alminnelig
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.
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. VARESERTIFIKAT EUR.1 OG FAKTURAERKLÆRING

9.1 Generelt om opprinnelsesbevis
Krav om preferansetollbehandling skal i innførselslandet legitimeres ved fremleggelse av
tilfredsstillende opprinnelsesbevis (varesertifikat EUR.1 eller 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 varesertifikat EUR.1 skal under denne
frihandelsavtalen alltid være attestert av eksportlandet tollmyndigheter. 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
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på grunnlagsdokumentasjon og bevis er gitt i artikkel 27 i Protokoll B. 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 minst 3 år.
Opprinnelsesbevisene - varesertifikatene EUR.1 og fakturaerklæringer - har en gyldighetstid på 4
måneder, jf artikkel 23 i Protokoll B.
Toll- og avgiftsdirektoratet har utarbeidet en egen ”Veiledning for utfylling av opprinnelses-bevis
ved eksport”, som kan fås ved henvendelse til direktoratet (Tariff- og opprinnelsesseksjonen).

Varesertifikat EUR.1 kan benyttes for alle slags sendinger uansett varenes verdi. Slike sertifikater
skal under denne frihandelsavtalen alltid attesteres av eksportlandets tollmyndigheter.
Varesertifikater EUR.1 kan trykkes på norsk eller engelsk iht gitt trykningsinstruks. Et trykkeri må
ha tillatelse fra Toll- og avgiftsdirektoratet.
Blanketten (i norsk versjon) leveres (selges) her i landet av Wittusen & Jensen A/S, Postboks 115
Kalbakken, 0902 OSLO. Tlf.: 22 90 20 00. Faks: 22 25 88 60.

Fakturaerklæringer kan også benyttes for alle slags sendinger. Imidlertid må verdien av
opprinnelsesproduktene i slike sendinger normalt ikke overstige NOK 50.000.
En ”godkjent eksportør” iht bestemmelsene i artikkel 22 kan utferdige en fakturaerklæring uansett
verdien av opprinnelsesproduktene i sendingen.
En fakturaerklæring kan påføres en faktura, en følgeseddel eller ethvert annet handelsdokument
som beskriver varene tilstrekkelig detaljert. Jfr. avsnitt 9.4. vedrørende utstedelse av
fakturaerklæringer samt avsnitt 9.5 vedrørende ”godkjent eksportør”.

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
varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring. De nærmere vilkår for slik import er inntatt i artikkel 26
i Protokoll B og i avsnitt 10 i dette rundskriv.

Innførsel til Norge
For preferansetollbehandling ved innførsel til Norge av produkter som har oppnådd
opprinnelsesstatus etter Avtalen i Jordan, skal opprinnelsen kunne dokumenteres ved fremleggelse
av opprinnelsesbevis utstedt eller utferdiget i Jordan.
For preferansetollbehandling ved innførsel til Norge fra et annet EFTA-land av produkter som har
oppnådd opprinnelsesstatus etter Avtalen i Jordan, skal opprinnelsen kunne dokumenteres ved
fremleggelse av opprinnelsesbevis utstedt eller utferdiget i vedkommende EFTA-land, hvorav
fremkommer at opprinnelsesland er Jordan.
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
Jordan (kumulasjon), skal opprinnelsen kunne dokumenteres ved fremleggelse av opprinnelsesbevis
utstedt eller utferdiget i vedkommende EFTA-land. Opprinnelsesland vil kunne variere.

Utførsel fra Norge
Ved utførsel til Jordan av produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus i medhold av
opprinnelsesreglene i Norge, kan opprinnelsen og berettigelse til preferansetollbehandling
dokumenteres ved utstedelse av et Varesertifikat EUR.1 eller utferdigelse av en fakturaerklæring.
Ved produksjon og oppnåelse av opprinnelsesstatus i Norge, vil varens opprinnelsesland i de fleste
tilfeller være Norge.
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Ved gjenutførsel (re-eksport) fra Norge til et annet EFTA-land (eventuelt tilbake til Jordan) av
produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus etter Avtalen i Jordan, kan det utferdiges nytt
opprinnelsesbevis på grunnlag av ”inngående” opprinnelsesbevis - dvs opprinnelsesbevis som fulgte
med varene ved innførselen hit til landet. Opprinnelsesland for slike varer er Jordan.
Ved utførsel fra Norge til et annet EFTA-land av produkter som har oppnådd opprinnelses-status
etter Avtalen i Norge ved bruk av (kumulasjon med) materialer som er opprinnelses-produkter fra
Jordan, kan opprinnelsesbevis utferdiges. Opprinnelsesland vil som hovedregel være Norge.
Imidlertid, dersom varen kun har gjennomgått minimale bearbeidingsprosesser i henhold til artikkel
6 i Protokoll B, fastsettes opprinnelseslandet iht bestemmelsene i
artikkel 2.

9.2 Utfylling av varesertifikat EUR.1
Et varesertifikat EUR.1 skal fylles ut av eksportøren eller en bemyndiget representant og attesteres
av tollvesenet. Sertifikatet kan fylles ut på et av avtalelandenes offisielle språk eller på engelsk.
Formularet er i Norge forsynt med en ekstra kopi - merket ”Kopi for eksportøren”, som eksportøren
selv skal beholde. Til hvert varesertifikat EUR.1 hører et søknadsskjema hvor eksportørene på
baksiden skal gi opplysninger om varens produksjon mv eller avgi en standarderklæring, jf
etterfølgende avsnitt 9.3. Ved eksport av varer fra Norge attesterer tollvesenet et varesertifikat
EUR.1 på grunnlag av de opplysninger (erklæringer) som er gitt i søknadsskjemaet og eksportørens
erklæring gitt i sertifikatets rubrikk 12. Både varesertifikatet EUR.1 og det tilhørende
søknadsskjema må være tilfredsstillende utfylt av eksportøren før tollvesenet attesterer sertifikatet i
rubrikk 11. Om det anses nødvendig, kan tollvesenet før slik attestasjon finner sted forlange
ytterligere dokumentasjon av grunnlaget for utstedelsen, herunder bevis for hvorvidt varene virkelig
er ”opprinnelsesprodukter” iht frihandelsavtalens opprinnelsesregler. Eventuelt kan etterkontroll
(verifikasjon) av varenes opprinnelse mv foretas etter at sertifikatet er utstedt og varene er
eksportert. Det vises til artikkel 17 i Protokoll B.
Et varesertifikat EUR.1 kan av eksportøren fylles ut på et av avtalelandenes offisielle språk eller på
engelsk. Dersom det fylles ut for hånd, skal dette gjøres med blekk (kulepenn) og med ”trykte”
bokstaver.

Når det gjelder utfyllingen av de enkelte rubrikker i varesertifikatet skal spesielt bemerkes:

Rubrikk 4: Land, gruppe av land eller territorium hvor varene anses ha sin opprinnelse
Opprinnelsesland er det land/område hvor varene har oppnådd opprinnelsesstatus i henhold til
artikkel 2 - eventuelt etter artikkel 3. Ved eksport fra Norge til Jordan, må det antas at
opprinnelseslandet i de fleste tilfeller er Norge. Det vises for øvrig til omtale under avsnitt 8.2 og
9.1.

Rubrikk 5: Bestemmelsesland, -gruppe av land eller - territorier
For sendinger til Jordan angis Jordan. Ved eksport under denne avtalen til et annet EFTA-land angis
vedkommende lands navn.

Rubrikk 7: Bemerkninger
På spesielle vilkår kan et varesertifikat utstedes etter at de varer det faktisk refererer seg til er
eksportert. I slike tilfelle skal det i rubrikk 7 på varesertifikatet gis påtegningen ”UTSTEDT
SENERE”. Jfr. artikkel 18 i Protokoll B.

I tilfelle av tyveri, tap eller ødeleggelse av et varesertifikat kan eksportøren på visse vilkår få utstedt
et duplikatsertifikat. Rubrikk 7 på varesertifikatet skal i så fall gis påtegningen ”DUPLIKAT”.
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Duplikatet skal foruten å bære påtegning om datoen for utstedelse av det originale varesertifikat,
også gjelde fra samme dato. Jfr. artikkel 19 i Protokoll B.

Rubrikk 8: Løpenr.; kollienes merke, nr., antall og art; vareslag
I denne rubrikken skal hver varepost nummereres fortløpende under hverandre. Den enkelte
varepost (vareslag) skal med sedvanlig handelsmessig betegnelse anføres tilstrekkelig detaljert til at
varen kan identifiseres. For eksempel generelle uttrykk som ”metervarer”, ”tekstilvarer”,
”matvarer”, ol, skal ikke forekomme. For øvrig vises til notene på baksiden av sertifikatet.

Rubrikk 10: Fakturaer
Utfylling av denne rubrikken er ikke obligatorisk. Det tilrås imidlertid at denne rubrikken fylles ut
da dette ofte vil lette tollbehandlingen ved innførselen i bestemmelseslandet.

Rubrikk 11: Tollvesenets påtegning
Opplysningen om eksportdokument, formular og nr. skal ikke fylles ut for eksport fra Norge. Dette
er i varesertifikatet markert ved to horisontale streker. Ut for ordet ”Tollsted” skal anføres
tollstedets navn. Tollvesenets lokalforvaltning er tildelt spesielt nummererte stempler som skal
nyttes ved tollvesenets attestasjon av varesertifikater EUR.1. Videre påføres dato og tolltjeneste-
mannens originale underskrift

Rubrikk 12: Eksportørens erklæring
Eksportøren (en i firmaet med fullmakt) må undertegne denne rubrikken i original. Firmaets navn
påføres i klartekst. En speditør, transportør, ol. kan bare undertegne for en eksportør dersom
eksportørens fullmakt foreligger.

9.3 Utfylling av søknadsskjemaet for varesertifikat EUR.1
Søknadsskjemaet for utstedelse av et varesertifikat EUR.1 skal fylles ut av eksportøren i samsvar
med det som kreves på baksiden av dokumentet. Eventuelle varebeskrivelser, produksjonsprosesser,
materialforbruk, materialenes opprinnelsesstatus og opprinnelsesland samt verdier/priser mv må
kunne dokumenteres. Eksportørens erklæring på baksiden må skrives under av firmaets
ansvarshavende eller av en annen representant med ansvar/fullmakt knyttet til dette arbeidet.
Ut fra varens sammensetning, dokumentasjon, mv. attesterer tollvesenet sertifikatet på grunnlag av
firmaets underskrift på søknadsdelen og i sertifikatets rubrikk 12. Denne metode kan i enkelte
tilfelle være omstendelig og må uansett forventes å ta noe tid. Tollvesenet kan også forlange
tilleggsdokumentasjoner samt besiktigelse av produksjonsprosesser mv før attestasjon foretas.

Bruk av standarderklæringer
Som et alternativ til ovenstående metode, kan norske eksportører på baksiden av varesertifikatet (på
søknadsdelen) under avsnittet ”BESKRIVER med dette de forhold som har gjort det mulig for
varene å oppfylle disse vilkår”, avgi en standarderklæring om produksjonen mm.
Mer grundige kontroller (verifikasjoner) blir da hovedsakelig foretatt i etterhånd. Eksportøren må
imidlertid på ethvert tidspunkt straks kunne dokumentere erklæringens riktighet på tollvesenets
forlangende.

Følgende standarderklæringer kan brukes i forbindelse med varesertifikat EUR.1 ved eksport av
opprinnelsesprodukter fra Norge til Jordan:
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a. ”Varen(e) har opprinnelse i Norge iht EFTA/Jordan-avtalen”

Merknad:
Gjelder for frihandelsvatalen mellom EFTA-landene og Jordan.
Ved bruk av denne erklæring bekrefter eksportøren at berørt(e) vare(r) har oppnådd
opprinnelsesstatus iht opprinnelsesreglene i Vedlegg III til frihandelsavtalen og at
opprinnelseslandet er Norge, og at samtidig også at varen(e) tilfredsstiller øvrige
betingelser i nevnte Protokoll B.
Varen(e) kan eksempelvis være ”fremstilt” i sin helhet” i Norge, ha oppnådd
opprinnelsesstatus i Norge etter ”tilstrekkelig bearbeiding eller foredling” eller
eventuelt etter ”bilateral kumulasjon”.

b) ”Varen(e) har opprinnelse i ..(her oppgis vedkommende avtalepart) iht EFTA/Jordan-avtalen”

Merknad:
Gjelder for frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Jordan.
Ved bruk av denne erklæring bekrefter eksportøren at berørt(e) vare(r) har oppnådd opprinnelsesstatus iht
opprinnelsesreglene i Protokoll B til frihandelsavtalen, men at opprinnelseslandet er et annet avtaleland enn
Norge, og samtidig også at varen(e) tilfredsstiller øvrige betingelser i nevnte Protokoll B.
Varen(e) kan eksempelvis ha oppnådd opprinnelsesstatus her i landet etter ”bilateral kumulasjon”, eller det
dreier seg om ren reeksport av varer i uendret stand.

c) ”Varen(e) har opprinnelse i Norge iht Norge/Jordan-avtalen”

Merknad:
Gjelder for den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Jordan.
Ved bruk av denne erklæring bekrefter eksportøren at berørt(e) landbruksvare(r) har oppnådd
opprinnelsesstatus i Norge iht opprinnelsesreglene i Vedlegg 3 i den bilateral landbruksavtalen, og samtidig
også at varen(e) tilfredsstiller øvrige betingelser i nevnte Vedlegg 3.
Varen(e) kan eksempelvis være ”fremstilt i sin helhet” i Norge eller ha oppnådd opprinnelsesstatus i Norge
etter ”tilstrekkelig bearbeiding eller foredling”.

Ved bruk av kumulasjonsbestemmelsene eller ved reeksport av varer uten bearbeidelse, se alternativ
a) eller b) ovenfor, må det alltid foreligge opprinnelsesdokumentasjon fra utlandet – fra opprinnelig
eksportør i den berørte avtalepart (”innkommende” opprinnelsesbevis).

Søknadsskjemaene og eventuelle tilhørende grunnlagsdokumenter (f.eks. eventuelle
”innkommende” opprinnelsesbevis som dokumenterer kumulasjon/re-eksport), eventuelt kopier av
sistnevnte, skal oppbevares av tollvesenet i minst 3 år i tilfelle av etterkontroller mv.

9.4 Utstedelse av fakturaerklæringer
En fakturaerklæring kan benyttes og utferdiges av enhver eksportør for en sending som inneholder
opprinnelsesprodukter hvis totale verdi er ikke overstiger NOK 50.000 (tilsvarer 6.000 euro), jf
artikkel 21 nr. 1 (b) i Protokoll B.
En ”godkjent eksportør” iht bestemmelsene i artikkel 22 i Protokoll B, kan benytte og utferdige en
fakturaerklæring for opprinnelsesprodukter uten verdibegrensning, jf artikkel 21 nr.1 (a). En
eksportør som er autorisert av Tollvesenet til såkalt ”godkjent eksportør for utferdigelse av
opprinnelsesbevis” skal alltid nytte fakturaerklæringer innenfor denne avtalen, se etterfølgende
avsnitt 9.5.
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Ordlyden i en fakturaerklæringen er i avtalepartenes ulike språkversjoner og på engelsk gjengitt
under Vedlegg III til Protokoll B. 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. Eksportøren kan fritt benytte enhver språkversjon av fakturaerklæringen
som er gitt i Protokoll B. 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. Eventuelt kan en fakturaerklæring utferdiges etter eksporten av de
aktuelle varene såfremt den fremlegges for tollmyndighetene i importlandet innen 2 år etter
innførselen av produktene. Nevnte verdigrense på NOK 50.000 gjelder for den enkelte sending. Det
skal således utferdiges én fakturaerklæring for hver enkelt sending (når verdigrensen er overholdt).

En ”sending” er i artikkel 1 (l) til Protokoll B definert å være:
”produkter som enten er sendt samtidig fra en eksportør til en mottaker eller produkter omfattet av
ett enkelt transportdokument omfattende forsendelsen fra eksportør til mottaker, eller i mangel av
slikt transportdokument, av en enkelt faktura.”

Av dette følger eksempelvis at:
- i tilfeller der varer fra en eksportør til en mottaker er levert til en speditør i flere særskilt

fakturerte partier, skal hvert vareparti ledsaget av en faktura anses å utgjøre en separat
forsendelse som kan være dekket av en fakturaerklæring;

- ved postforsendelse av to eller flere pakker, i tilfeller der hver pakke er sendt med eget
postfølgebrev (adressekort), skal hele varepartiet (alle pakkene) betraktes som en enkelt
forsendelse hvis de er sendt etter samme bestilling og er dekket av en enkel faktura. Følgelig kan
én fakturaerklæring bare benyttes dersom verdigrensen er oppfylt for hele varepartiet;

- en samling av forsendelser (samlesending) fra en speditør eller transportør til ulike mottakere i
bestemmelseslandet ikke kan anses å være en enkelt forsendelse. Fakturaerklæring kan eventuelt
utferdiges dersom verdigrensen for den enkelte varesending er overholdt.

Fakturaerklæringens ordlyd:

a) Fakturaerklæringen skal på norsk ha følgende tekst:
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. …. 1)
erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har …. 2) preferanseopprinnelse.

(Sted, dato, navn på den som undertegner i blokk-bokstaver og underskrift)
------------------------
1) Når fakturaerklæring er utferdiget av ”godkjent eksportør”, må firmaets autorisasjonsnummer oppgis her; ellers

skal feltet utelates eller stå åpent.

2) Her oppgis varens opprinnelsesland, som i norsk versjon er: ”norsk” eller ”jordansk”, eventuelt ”islandsk” eller
”sveitsisk”.

b) Fakturaerklæringen skal på engelsk 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.
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(Sted, dato, navn på den som undertegner i blokk-bokstaver og underskrift)

Følgende verdigrenser gjelder for sendinger omfattet av fakturaerklæringer, fra tidspunktet for
Avtalens ikrafttredelse (1. september 2002) og inntil videre:

Land (myntenhet)
R.E. = regneenhet (euro)

Verdigrense for sendinger
omfattet av fakturaerklæring

(6.000 R.E.)

Norge (krone) 50.000 NOK

Island (krona) 510.000 ISK

Sveits og Liechtenstein (franc) 10.300 CHF

Jordan (dinarer)
(foreløpig ikke oppgitt)

De verdigrenser som er fastsatt av eksportlandet skal godtas av importlandet hvis varene er fakturert
i eksportlandets valuta. Hvis varene er fakturert i valuta tilhørende et annet avtaleland skal
importlandet godkjenne den verdigrense som er fastsatt av angjeldende land.
Hvis varene er fakturert i en valuta som ikke tilhører noen avtalepart (f.eks. i US-dollar), skal det
alltid benyttes innførselslandets fastsatte verdigrense.

9.5. Godkjent eksportør
I samsvar med bestemmelsene i artikkel 22 i Protokoll B kan en eksportør autoriseres av
tollmyndighetene i det enkelte avtaleland (eksportland) til å kunne utferdige fakturaerklæringer uten
begrensning av verdien av opprinnelsesproduktene i sendingen. 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. Slike godkjente eksportører skal alltid
benytte fakturaerklæringer som preferanseopprinnelsesbevis (ikke varesertifikater EUR.1).
På visse vilkår kan en godkjent eksportør også fritas fra å underskrive sine fakturaerklæringer i
original, jfr artikkel 21 nr. 5, i Protokoll B, jf avsnitt 9.6.

Norske eksportører som ønsker å bli autorisert under frihandelsavtalen EFTA/Jordan kan søke
berørt lokalt distriktstollsted. Eksportøren må forplikte seg til å oppbevare en kopi av
fakturaerklæringen sammen med alle bevis som dokumenterer varenes opprinnelsesstatus, i minst 3
år i tilfelle etterkontroll. Videre, må eksportøren godta enhver kontroll av regnskaper, produksjons-
prosesser, mv, som tollvesenet finner nødvendig. Det er utarbeidet spesielle søknadsskjemaer for
”autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer”. Disse formularene (RD-0003) kan rekvireres fra
berørt tolldistrikt eller fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Den enkelte tolldistriktssjef er med dette delegert ansvaret for vurdering av hvorvidt norske
eksportører også under denne frihandelsavtalen kan gis autorisasjon til å utferdige
fakturaerklæringer uansett verdien av de berørte opprinnelsesprodukter. Direktoratet har for sitt
vedkommende ingen merknader til at tillatelser allerede gitt til norske eksportører utvides til å
omfatte også denne Avtalen. Tolldistriktssjefen tildeler ved en eventuell autorisasjon den godkjente
eksportøren et autorisasjonsnummer som eksportøren i det enkelte tilfelle skal påføre i teksten til
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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
(tolldistriktssjefen). 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 21 og 22
i Protokoll B og til direktoratets brev til tolldistriktssjefene den 23. oktober 1997 (97/5411).

9.6 Eksportørens underskrift på opprinnelsesbevis
Eksportøren skal undertegne en erklæring både på varesertifikatet og på det tilhørende
søknadsskjemaet. Ved bruk av fakturaerklæring skal eksportøren undertegne denne, samt påføre
navnet i klartekst.
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 22 i Protokoll B, kan unntas fra kravet om underskrift
på fakturaerklæringer forutsatt at eksportøren har gitt tollmyndighetene i eksportlandet en skriftlig
garanti for at vedkommende påtar seg det fulle ansvar for slike fakturaerklæringer, jfr. artikkel 21
nr. 5. Tolldistriktssjefene bemyndiges til å frita norske eksportører for underskrift av
fakturaerklæringer såfremt de nødvendige garantier er skriftlig avgitt av eksportørfirmaets
ansvarshavende.

9.7 Gyldighetstid for opprinnelsesbevis
Artikkel 23 i Protokoll B til avtalen fastsetter den generelle gyldighetstiden for opprinnelsesbevis
(varesertifikat EUR.1 og fakturaerklæring) til 4 måneder regnet fra utstedelsesdatoen til
fremleggelsen av opprinnelsesbeviset for Tollvesenet i innførselslandet. Dispensasjon fra denne
bestemmelse er bl.a. gitt 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 4
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 4 måneder regnet fra opprinnelsesbevisets utstedelsesdato.

9.8 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 Protokoll B.



23

Tollmyndighetene kan på ethvert tidspunkt kontrollere riktigheten av de avgitte opprinnelsesbevis
og grunnlagsdokumenter for slik utstedelse.
Grunnlagsdokumenter/bevisdokumenter for utferdigelse av opprinnelsesbevis skal derfor
oppbevares av eksportøren i minst 3 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 27 i Protokoll B. Eksportører skal på tilsvarende måte også oppbevare kopi av eventuelle
opprinnelsesbevis utferdiget i form av fakturaerklæringer (herunder fotokopi av eksportfakturaen).
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 7 i Protokoll B, må det foreligge en form for ”innførselsopprinnelsesbevis” som
grunnlag for denne utstedelsen. Slike ”inngående” opprinnelsesbevis må kunne fremlegges.

Det vises til artikkel 28 nr. 1 og 2 i Protokoll B vedrørende eksportørens plikt til oppbevaring av
opprinnelsesbevis og grunnlagsdokumenter. Tollmyndighetenes oppbevaringsplikter fremkommer
av artikkel 28 nr. 3 og 4.

9.9 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 distriktstollsted.

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.

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 32 i Protokoll B, må forholdet tas opp via direktoratet, Kontrollavdelingen, for videre
behandling (verifikasjonsanmodninger til utlandet).
Tolldistriktet må oppgi hvorfor etterkontroll i utlandet ønskes og sende inn til direktoratet de berørte
opprinnelsesbevis og andre aktuelle importdokumenter (fakturaer).
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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

For følgende varer med opprinnelse i Jordan eller i et EFTA-land kan preferansetollbehandling
tilstås uten fremleggelse av et normalt opprinnelsesbevis som nevnt tidligere:

1. Varer (opprinnelsesprodukter) som utgjør del av reisendes personlige bagasje,
forutsatt at verdien ikke overstiger fastsatt beløpsgrense - NOK 10.000.

2. Varer (opprinnelsesprodukter) i ”småsendinger” fra privatperson til privatperson,
forutsatt at verdien ikke overstiger fastsatt beløpsgrense - NOK 4.100.

Følgende verdigrenser gjelder fra avtalens ikrafttredelse (1. september 2002) og inntil videre:

Land (myntenhet)

(R.E. = regneenhet)

Småsendinger fra
privatperson til privatperson
(500 R.E.)

Reisendes personlige
bagasje (1.200 R.E.)

Norge (krone) 4.100 NOK 10.000 NOK

Island (krona) 43.000 ISK 100.000 ISK

Sveits/Liechtenstein (franc) 900 CHF 2.100 CHF

Jordan (dinarer)
Ikke oppgitt Ikke oppgitt

De verdigrenser som er fastsatt av eksportlandet skal godtas av importlandet hvis varene er fakturert
i eksportlandets valuta. Hvis varene er fakturert i valuta tilhørende et annet avtaleland skal
importlandet godkjenne den verdigrense som er fastsatt av angjeldende land.

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.

11. TOLLDEKLARERINGEN

11.1 Ny landgruppe i TVINN
Preferansetollsatser for innførsel av varer med opprinnelse i Jordan er innlagt i Tollvesenets
elektroniske deklarasjonssystem – TVINN.
På bakgrunn av denne frihandelsavtalen inngått mellom EFTA-landene og Jordan samt den
bilaterale avtalen mellom Norge og Jordan, er TJO opprettet som ny landgruppe i TVINN.



25

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 prefe-
ransetollbehandling, må krav om dette settes frem på Enhetsdokumentet selv om opprinnelses-
dokumentasjon 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.) Jordan,
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 Jordan deklareres og innrømmes. Koden som skal nyttes i
rubrikk 36 er ”P”.

Ved innførsel av varer med opprinnelse i Jordan skal landkoden som benyttes i Enhetsdokumentets
rubrikk 34a være ”JO”.

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 Jordan deklareres i slike tilfeller med kode ”J” i rubrikk
36 i Enhetsdokumentet. Når slikt krav er fremsatt ved fortollingen, kan søknad om preferanse-
tollbehandling (omberegning), vedlagt tilfredsstillende opprinnelsesbevis, 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 hvilke type opprinnelsesbevis som er grunnlaget for preferansetollbehandlingen, samt
opprinnelsesbevisets nummer (f.eks. ”EUR.1 nr. S 113258” eller ”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.

11.3 Utfylling av Enhetsdokumentet ved utførsel
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Ved utførsel av varer til Jordan vil det som hovedregel (med enkelte unntak) være forbud mot
drawback i Norge når et preferanseopprinnelsesbevis blir utstedt for eksportvaren (se avsnitt 8.5 i
dette rundskriv)
For å lette søknadsprosedyren i forbindelse med eventuelle søknader om drawback i tilfeller hvor
eksportøren velger ikke å utferdige et preferanseopprinnelsesbevis for eksportvaren, skal det i
rubrikk 44 på Enhetsdokumentet for utførsel gis følgende påtegning ved utførsel av varer fra Norge
til Jordan:

”EFTA-opprinnelsesbevis verken er eller vil bli utstedt for varene”.

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.
Tolldistriktssjefen 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
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 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 34 i Protokoll B.
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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, 28. august 2002

Per Eirik Ask Johannessen
underdirektør

Tone Olavsen
rådgiver
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Vedlegg 1 til dette rundskriv
Fisk og andre marine produkter

Artikkel 1
1. Med mindre annet er bestemt i dette vedlegg, omfattes fisk og andre marine produkter, som
spesifisert i tabell 1 nedenfor, av avtalens bestemmelser.

2. Ved avtalens ikrafttredelse skal all importtoll og avgifter med tilsvarende virkning avskaffes
for produkter med opprinnelse i en EFTA-stat eller i Jordan og spesifisert i tabell 1, med mindre
annet er spesifisert i artiklene 2 og 3 i dette vedlegget.

Tabell 1

Pos.nr. HS HS-kode Varebeskrivelse
ex 02.08 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, fersk, kjølt eller fryst

ex 0208.90 - annet:
-- av hval

Kap.3 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.

ex 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

ex1516.10 - animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner:
-- i sin helhet fra fisk og sjøpattedyr

ex 16.03 Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og
andre virvelløse dyr som lever i vann:

ex 1603.00 - ekstrakter og safter av hvalkjøtt, fisk eller krepsdyr, bløtdyr
eller andre virvelløse dyr som lever i vann

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

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

ex 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:

2301.10 - mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse:
-- av hval

ex 2301.20 - mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre
virvelløse dyr som lever i vann

ex 23.09 Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr
ex 2309.90 -ellers:

-- konsentrert limvann
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Artikkel 2

Jordan skal gradvis avskaffe importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for produkter med
opprinnelse i en EFTA-stat og spesifisert i tabell 2 nedenfor. Nedtrappingen skal skje i samsvar
med følgende tidsskjema:

 ved ikrafttredelse av denne avtalen til 80 % av basistollsatsen eller avgiften
 ett år etter ikrafttredelsen av denne avtalen til 40 % av basistollsatsen eller avgiften
 to år etter ikrafttredelsen av denne avtalen til 20 % av basistollsatsen eller avgiften
 tre år etter ikrafttredelsen av denne avtalen til 0

Tabell 2

Pos.nr. HS HS-kode Varebeskrivelse
ex 03.01 Fisk, levende

- akvariefisk
0301.10 --ørret (Salmo trutta Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

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

0306.11 -- languster (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.14 -- krabber
0306.19 -- andre, herunder mel og pelleter av krepsdyr, egnet til

menneskeføde
- ikke fyste

0306.21 --languster (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.24 -- krabber
0306.29 -- andre, herunder mel og pelleter av krepsdyr, egnet til

menneskeføde

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

0307.10 - østers
- kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell, av slektene
Pecten, Chamys og Placopecten:

0307.21 -- levende, ferske eller kjølte:
0307.29 -- andre

- blåskjell (Mytilus spp., Perna ssp.):
0307.31 -- levende, ferske eller kjølte:
0307.39 -- ellers

- tiarmet blekksprut, herunder akkar (Sepia officinalis, Rossia
macrosoma, Sepiola spp., Ommastrephes spp., Loligo spp.,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307.41 -- levende, ferske eller kjølte
0307.49 -- ellers

- åttearmet blekksprut (Octopus spp.):
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0307.51 -- levende, ferske eller kjølte
0307.59 -- ellers
0307.60 - snegler, andre enn sjøsnegler

- andre, herunder mel og pelleter av virvelløse dyr som lever i
vann, andre enn krepsdyr, egnet til menneskeføde:

0307.91 -- levende, ferske eller kjølte
0307.99 -- andre

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

1605.10 - krabber
1605.40 - andre krepsdyr
1605.90 - ellers

Artikkel 3

Sveits og Liechtenstein kan opprettholde importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for
produkter med opprinnelse i Jordan og spesifisert i tabell 3 nedenfor.

Tabell 3

Pos. nr. HS Varebeskrivelse
ex 15.04 og ex 1516.10 Fett og oljer til menneskeføde
ex 2301.10 og ex 2301.20 Fôrstoffer til produksjonsdyr
ex 2309.90 Fôrstoffer til produksjonsdyr
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Vedlegg 2 til dette rundskriv

Tabell IV til Protokoll A Norge
Posisjon i

tolltariffen
(HS)

Varebeskrivelse Tollsats
NOK pr
kg/% av
verdien

ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt,
kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også kon-
sentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet søtnings-
stoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter
eller kakao.

ex .10 - yoghurt:
-- med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller kakao *

ex .90 - annen:
-- med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller kakao *

ex 07.10 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.
ex .40 - sukkermais (Zea mays var. saccharata), annet enn til

dyrefôr
*

ex 07.11 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.
- andre grønnsaker; grønnsakblandinger:

ex .90 -- sukkermais (Zea mays var. saccharata), annet enn til
dyrefôr

*

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

fri

09.02 Te, også tilsatt smaksstoffer. fri

ex 13.02 Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater
og pektater; agar-agar og annet planteslim samt andre
fortyknings-midler, også modifiserte, utvunnet av
vegetabilske stoffer.
- Vegetabilske safter og ekstrakter:

.12 -- av lakrisrot fri

.13 -- av humle fri
ex .20 - pektinstoffer, pektinater og pektater:

-- med innehold høyst 5 vektprosent av tilsatt sukker fri
- planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte,
utvunnet av vegetabilske stoffer:

.31 -- agar-agar fri

.32 -- planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, fri
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Posisjon i
tolltariffen

(HS)

Varebeskrivelse Tollsats
NOK pr
kg/% av
verdien

utvunnet av johannesbrød, av frø av johannesbrød eller av
guarfrø

.39 -- ellers fri

ex 14.04 Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet
sted

.20 - bomull-linters fri

ex 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 .20 - vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
-- hydrogenert ricinusolje (kastorolje) fri

ex 15.18 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 fri

ex 15.20 Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut.
ex .00 - annet enn til dyrefôr fri

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

fri

ex 15.22 Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller
animalsk og vegetabilsk voks.

ex .00 - degras, annet enn til dyrefôr fri

ex 17.02 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.

ex .50 - kjemisk ren fruktose, annet enn til dyrefôr *
ex .90 - ellers, herunder invertsukker:

-- kjemisk ren maltose til dyrefôr *
-- kjemisk ren maltose, annet enn til dyrefôr fri
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17.04 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av
kakao.

*

18.03 Kakaomasse, også avfettet. fri

18.04 Kakaosmør, -fett og -olje fri

18.05 Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet søt-
ningsstoff

fri

18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao. *

19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, stivelse eller malt-
ekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder
mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fett-
fri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; nær-
ingsmidler 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.

*

ex 19.02 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:

-- ikke fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, flesk eller
slakteavfall

*

.30 - annen pasta *

.40 - couscous *

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

*

ex 19.04 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av
korn eller kornprodukter (f.eks. «corn flakes»); korn
(unntatt mais) i form av gryn eller flak eller annet bear-
beidd korn (unntatt mel), forkokt eller tilberedt på annen
måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

.10 - næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av
korn eller kornprodukter

*

ex .20 - næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av
blandinger av ustekte flak av korn og stekte flak av korn

*
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eller oppustet korn, annet enn «Müsli»- preparater på basis
av ustekte flak av korn

90 - ellers *

19.05 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av
kakao; alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, for-
seglingsoblater og liknende varer av mel eller stivelse.

*

ex 20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler,
tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre.

ex .90 - andre:
-- sukkermais (Zea mays var. saccharata), annet enn til
dyrefôr

*

ex 20.02 Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn
med eddik eller eddiksyre.

.90 - ellers fri

ex 20.04 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:
- - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av
poteter

*

ex .90 - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:
- - sukkermais (Zea mays var. saccharata), annet enn til
dyrefôr

*

20.05 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:
-- næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av
poteter

*

ex .80 - sukkermais (Zea mays var. saccharata), annet enn til
dyrefôr

*

ex 20.08 Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte
eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller inn-
befattet annet sted.
- ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører
under HS-posisjon 2008.19:

ex .91 -- palmehjerter, annet enn til dyrefôr fri

ex 21.01 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté,
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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.
- ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer
fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller kon-
sentrater eller på basis av kaffe:

.11 -- ekstrakter, essenser og konsentrater fri
ex .12 - - varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller kon-

sentrater eller på basis av kaffe:
- - - uten innhold av melkefett, melkeprotein, sukker eller
stivelse eller med innhold av mindre enn 1,5 vektprosent
melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein, 5 vektprosent
sukker eller 5 vektprosent stivelse

fri

ex .20 - 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:
-- uten innhold av melkefett, melkeprotein, sukker eller
stivelse eller med innhold av mindre enn 1,5 vektprosent
melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein, 5 vektprosent
sukker eller 5 vektprosent stivelse

fri

ex .30 - brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt
ekstrakter, essenser og konsentrater derav:
-- brente sikorirøtter; ekstrakter, essenser og konsentrater
av brente sikorirøtter

fri

ex 21.02 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikro-
organismer (unntatt vaksiner som hører under posisjon
30.02); tilberedt bakepulver.

ex .10 - aktiv gjær:
- - vingjær *
-- annet enn bakegjær, flytende, presset eller tørket *

ex .20 - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:
-- inaktiv gjær, annen enn gjær til dyrefôr *

ex 21.03 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte
smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep.

.10 - soyasaus fri
ex .20 - tomatketchup og annen tomatsaus:

- - tomatketchup *
ex .30 - sennepsmel og tilberedt sennep:

-- sennepsmel; tilberedt sennep med innehold av mindre
enn 5 vektprosent tilsatt sukker

fri

-- ellers *
.90 - andre *
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ex 21.04 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper
og buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.

.10 - supper og buljonger samt preparater for tillaging av
supper og buljonger

*

21.05 Spise-is, også med innhold av kakao. *

ex 21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet
sted.

.10 - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser *
ex .90 - andre:

-- annet enn sirup tilsatt smaks- og fargestoffer *

22.01 Vann, herunder naturlig eller kunstig mineralvann og kar-
bonisert vann, ikke tilsatt sukker, andre søtningsstoffer
eller smaksstoffer; is og snø.

fri

22.02 Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt
sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre
alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter
som hører under posisjon 20.09.

*

ex 29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater.
- andre flerverdige alkoholer:

.43 -- mannitol fri

.44 -- D-glucitol (sorbitol) fri

ex 29.15 Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhyd-
rider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halo-
gen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.
- maursyre og dens salter og estere:

ex .13 -- estere av maursyre:
--- estere av mannitol og estere av sorbitol fri
- estere av eddiksyre:

ex .39 -- andre:
--- estere av mannitol og estere av sorbitol fri

ex .40 - mono-, di- eller trikloreddiksyrer og deres salter og
estere:
-- salter og estere:
--- estere av mannitol og estere av sorbitol fri

ex .50 - propionsyre og dens salter og estere:
-- salter og estere av propionsyre:
--- estere av mannitol og estere av sorbitol fri

ex .60 - smørsyre, valeriansyre og deres salter og estere:
-- salter og estere av smørsyre og valeriansyre:
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--- estere av mannitol og estere av sorbitol fri
ex .70 - palmitinsyre, stearinsyre og deres salter og estere:

-- salter og estere av palmitinsyre og stearinsyre:
--- estere av mannitol og estere av sorbitol fri

ex .90 - andre:
-- ellers:
--- estere av mannitol og estere av sorbitol fri

ex 29.16 Umettede, asykliske monokarboksylsyrer, sykliske mono-
karboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, per-
oksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater.
- umettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhyd-
rider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres
derivater:

ex .12 -- estere av akrylsyre:
--- estere av mannitol og estere av sorbitol fri

ex .14 -- estere av metakrylsyre:
--- estere av mannitol og estere av sorbitol fri

ex .15 -- oljesyre, linolsyre eller linolensyre og deres salter og
estere:
--- salter og estere av oljesyre, linolsyre eller linolensyre:
---- estere av mannitol og estere av sorbitol fri

ex .19 --andre:
--- ellers:
---- estere av mannitol og estere av sorbitol fri

ex 29.17 Polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, per-
oksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater.
- asykliske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halo-
genider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:

ex .19 -- andre:
--- itakonsyre og dens salter fri
--- estere av itakonsyre fri

ex 29.18 Karboksylsyrer som i tillegg har annen oksygenfunksjon
og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksy-
syrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.
- karboksylsyrer med alkoholfunksjon, men uten annen
oksygenfunksjon, og deres anhydrider, halogenider, per-
oksider, peroksysyrer samt deres derivater:

ex .11 - - melkesyre og dens salter og estere:
- - - melkesyre og dens salter fri
- - - estere av melkesyre fri

.14 - - sitronsyre fri
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.15 - - salter og estere av sitronsyre fri
ex .19 -- andre:

--- glyseringsyre, glykolsyre, sukkersyre, isosukkersyre og
heptasukkersyre, deres salter og estere:
---- glyseringsyre, glykolsyre, sukkersyre, isosukkersyre og
heptasukkersyre, og deres salter

fri

---- estere av glyseringsyre, glykolsyre, sukkersyre,
isosukkersyre og heptasukkersyre

fri

ex 29.32 Heterosykliske forbindelser med bare oksygen som hetero-
atom(er).
- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert
furanring (også hydrogenert):

ex .19 -- andre:
--- anhydrider av mannitol og sorbitol, unntatt maltol og
isomaltol

fri

- andre:
ex .99 -- ellers:

--- metylglykosider fri
--- anhydrider av mannitol og sorbitol, unntatt maltol og
isomaltol

fri

ex 29.40 Sukkerarter, kjemisk rene, unntatt sakkarose, laktose, mal-
tose, glukose og fruktose; sukkeretere, sukkerestere og
deres salter, unntatt produkter som hører under posisjon
29.37, 29.38 eller 29.39.

ex .00 - andre enn rhamnose, raffinose og mannose fri

ex 29.41 Antibiotika.
.10 - penicilliner og deres derivater med penicillinsyrestruktur;

salter derav
fri

ex 30.01 Kjertler og andre organer til organterapeutisk bruk,
tørkede, også pulveriserte; ekstrakter av kjertler eller andre
organer eller av deres sekreter, til organterapeutisk bruk;
heparin og dets salter; andre stoffer fra mennesker eller
dyr, tilberedte for terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted.

ex .90 -ellers:
-- heparin og dets salter fri

35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim.
.10 - kasein *
.90 - ellers:

- - kaseinater og andre kaseinderivater *
- - kaseinlim fri
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35.02 Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myse-
proteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent mysepro-
teiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og andre albu-
minderivater.

*

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

.10 - dekstrin og annen modifisert stivelse: *

.20 - lim fri

ex 35.06 Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler ikke nevnt
eller innbefattet annet sted; produkter anvendelige som lim
eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller
klebemidler med nettovekt høyst 1 kg.

ex .10 - produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pak-
ninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med net-
tovekt høyst 1 kg:
-- på basis av emulsjoner av natriumsilikat fri
- ellers:

ex .99 -- andre:
--- på basis av emulsjoner av natriumsilikat eller av
harpiksemulsjoner

fri

ex 35.07 Enzymer; tilberedte enzymer ikke nevnt eller innbefattet
annet sted.

ex .90 - andre:
-- tilberedte enzymer med innhold av næringsmidler fri

ex 38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å fremskynde
farging eller feste fargestoffer samt andre produkter eller
preparater (for eksempel appretur og beisemidler) av det
slag som brukes innenfor tekstil-, papir og lærindustrien
eller liknende industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet
sted.

.10 - på baisis av stivelse eller stivelsesprodukter fri
-ellers:

ex .91 -- av det slag som brukes i tekstilindustrien eller liknende
industrier:
--- med innehold av stivelse eller stivelsesprodukter fri

ex .92 -- av det slag som brukes i papirindustrien eller liknende
industrier:
--- med innehold av stivelse eller stivelsesprodukter fri

ex .93 -- av det slag som brukes i lærindustrien eller liknende
industrier:
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--- med innehold av stivelse eller stivelsesprodukter fri

38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra
raffinering; industrielle fettalkoholer.

*

ex 38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner;
kjemiske produkter og preparater fra kjemiske eller
beslektede industrier (herunder slike som består av
blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller innbefattet
annet sted; restprodukter fra kjemiske eller beslektede
industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

ex .10 - tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner:
-- på basis av kunstharpikser fri

.60 - sorbitol, unntatt sorbitol til som hører under HS-posisjon
2905.44

fri

ex .90 - ellers:
-- crackingprodukter av sorbitol fri

ex 39.11 Petroleumsharpikser, kumaron-indenharpikser,
polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre produkter
nevnt i note 3 til dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted, i ubearbeidde former.

ex .10 - petroleumsharpikser, kumaronharpikser, indenharpikser,
kumaron-indenharpikser og polyterpener:
-- klebemidler på basis av harpiksemulsjoner fri

ex .90 - andre:
-- klebemidler på basis av harpiksemulsjoner fri

ex 39.13 Naturlige polymerer (for eksempel alginsyre) og
modifiserte, naturlige polymerer (for eksempel herdede
proteiner, kjemiske derivater av naturgummi), ikke nevnt
eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former.

.90 - andre fri

* = Fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) i denne Protokoll
fri = Ingen fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) anvendt
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Vedlegg 3 til dette rundskriv

Tabell V til Protokoll A Jordan
Posisjon i
Tolltariffen (HS)

Varebeskrivelse

04.03 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 frukter, nøtter eller
kakao
- annen:

ex 90 -- med innhold av smaksstoff eller med innhold av frukter, nøtter eller
kakao

07.10 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.
40 - sukkermais (Zea mays var. saccharata)

07.11 Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i
saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger),
men utjenelige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.

90 - sukkermais (Zea mays var. saccharata)

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

ex 31 -- agar-agar
ex 32 -- utvunnet av johannesbrød, av frø av johannesbrød eller av guarfrø
ex 39 -- ellers

17.02 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
ex 90 - kjemisk ren maltose

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

18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.
10 - kakaopulver, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
20 - andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller

flytende, som pasta, pulver, granulat eller liknende, i pakninger med
innhold over 2 kg
- andre, i blokker, plater eller stenger:
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31 -- med fyll
32 -- uten fyll
90 - ellers

19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, 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 0401 -
0404, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5
vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted.

10 - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg
20 - blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under

posisjon 1905
90 - ellers

19.02 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.

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

19.04 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller
kornprodukter (f.eks. "corn flakes"); korn (unntatt mais) i form av gryn
eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel), forkokt eller
tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

19.05 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao;
alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater og
liknende varer av mel eller stivelse.

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

ex 90 - andre:
-- sukkermais (Zea mays var. saccharata)

20.04 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:
-- næringsmidler i form av mel eller flak på basis av poteter

ex 90 - sukkermais (Zea mays var. saccharata), i emballasje med innhold
høyst 5 kg

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



44

Posisjon i
Tolltariffen (HS)

Varebeskrivelse

- poteter:
ex 20 -- næringsmidler i form av mel eller flak på basis av poteter

80 - sukkermais (Zea mays var. saccharata)

20.08 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
- ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under HS-
posisjon 2008.19:

91 -- palmehjerter
ex 99 -- annet:

--- annen mais enn sukkermais (Zea mays var. saccharata)

21.01 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.

ex 12 - varer fremstilt på basis av kaffe
ex 20 - varer fremstilt på basis av te eller maté

30 - brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter,
essenser og konsentrater derav

21.02 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer
(unntatt vaksiner som hører under posisjon 3002); tilberedt bakepulver.

10 - aktiv gjær
ex 20 - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:

-- inaktiv gjær

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

10 - soyasaus
20 - tomatketchup og annen tomatsaus
90 - andre

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

10 - supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og
buljonger:

21.05 Spise-is, også med innhold av kakao.

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
10 - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser
90 - andre
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22.02 Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre
søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer,
unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 2009.

29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater.
- andre flerverdige alkoholer:

43 -- mannitol
44 -- D-glucitol (sorbitol)

ex 29.40 Sukkerarter, kjemisk rene, unntatt sakkarose, laktose, maltose, glukose
og fruktose; sukkeretere, sukkerestere og deres salter, unntatt produkter
som hører under posisjon 2937, 2938 eller 2939.
- andre enn rhamnose, raffinose og mannose

30.01 Kjertler og andre organer til organoterapeutisk bruk, tørkede, også
pulveriserte; ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres
sekreter, til organoterapeutisk bruk; heparin og dets salter; andre stoffer
fra mennesker eller dyr, tilberedte for terapeutisk eller profylaktisk
bruk, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

ex 90 - heparin og dets salter

35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim.
10 - kasein
90 - ellers

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

10 - dekstrin og annen modifisert stivelse
20 - lim

35.07 Enzymer; tilberedte enzymer ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
ex 90 - tilberedte enzymer med innhold av stoffer med næringsverdi

38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å fremskynde farging eller
feste fargestoffer samt andre produkter eller preparater (f.eks. appretur
og beisemidler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, papir- og
lærindustrien eller liknende industrier, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted.

ex 10 - tilberedt lim og klister; ferdig grunning
- ellers:

ex 91 -- av det slag som brukes i tekstilindustrien eller liknende industrier:
--- med innhold av stivelse eller stivelsesprodukter

ex 92 -- av det slag som brukes i papirindustrien eller liknende industrier:
--- med innhold av stivelse eller stivelsesprodukter

ex 93 -- av det slag som brukes i lærindustrien eller liknende industrier:
--- med innhold av stivelse eller stivelsesprodukter
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38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering;
industrielle fettalkoholer.
- industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering:

13 -- talloljefettsyrer

38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske
produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier
(herunder slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke
nevnt eller innbefattet annet sted; restprodukter fra kjemiske eller
beslektede industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

ex 10 - tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner:
-- på basis av kunstharpikser

60 - sorbitol, unntatt sorbitol som hører under varenummer 2905.44
ex 90 - ellers:

-- crackingprodukter av sorbitol

39.11 Petroleumsharpikser, kumaron-indenharpikser, polyterpener,
polysulfider, polysulfoner og andre produkter nevnt i note 3 til dette
kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former.

ex 10 - petroleumsharpikser, kumaronharpikser, indenharpikser, kumaron-
indenharpikser og polyterpener:
-- klebemidler på basis av disse harpikser

ex 90 - andre:
-- ellers:
--- klebemidler på basis av disse harpikser

39.13 Naturlige polymerer (f.eks. alginsyre) og modifiserte, naturlige
polymerer (f.eks. herdede proteiner, kjemiske derivater av
naturgummi), ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde
former.

90 - andre
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Vedlegg 4 til dette rundskriv

Landbruksprotokoll
mellom Kongeriket Norge og Det hasjimittiske kongeriket Jordan

21. juni 2001
Herr,

Jeg har den ære å bekrefte på vegne av den norske regjering at, som et resultat av forhandlingene
som har funnet sted innenfor rammen av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Det
hasjimittiske kongeriket Jordan (heretter kalt Jordan), undertegnet den 21. juni 2001 i Vaduz, og
særlig ved iverksettelsen av avtalens artikkel 13, er følgende protokoll vedrørende handel med basis
landbruksvarer inngått:

Norge skal tilstå tollkonsesjoner på landbruksvarer med opprinnelse i Jordan som spesifisert i
vedlegg 1 til denne protokollen.

Jordan skal tilstå tollkonsesjoner på landbruksvarer med opprinnelse i Norge som spesifisert i
vedlegg 2 til denne protokollen.

Opprinnelsesreglene for anvendelse av denne protokollen er gitt i vedlegg 3 til denne protokollen.

Vedlegg 1, 2 og 3 skal utgjøre en integrert del av denne protokollen.

Partene til denne protokollen erklærer at de er rede til, på gjensidig basis, å fremme en harmonisk
utvikling i handelen med landbruksvarer innenfor rammen av deres respektive landbrukspolitikk og
internasjonale forpliktelser. Partene vil periodisk gjennomgå utviklingen i deres handel med
landbruksvarer. Videre, skulle det oppstå problemer i deres handel med landbruksvarer, skal partene
uten opphold holde konsultasjoner og tilstrebe å finne en hensiktsmessig løsning.

Hvis den jordanske regjering sier seg enig i ovennevnte, vil dette brev sammen med Deres svarbrev
danne en avtale om at denne protokollen skal anvendes fra samme dato som ovennevnte
frihandelsavtale trer i kraft.

Denne protokollen skal være gyldig så lenge partene i denne protokollen er parter i
frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Jordan.

Motta, Herr, forsikringen om min utmerkede høyaktelse.

Norge
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Landbruksprotokoll
mellom Kongeriket Norge og Det hasjimittiske kongeriket Jordan

21. juni 2001
Herr,

Jeg har den ære å erkjenne mottakelse av Deres brev i dag med følgende ordlyd: ”Jeg har den ære å
bekrefte på vegne av den norske regjering at, som et resultat av forhandlingene som har funnet sted
innenfor rammen av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Det hasjimittiske kongeriket Jordan
(heretter kalt Jordan), undertegnet den 21. juni 2001 i Vaduz, og særlig ved iverksettelsen av
avtalens artikkel 13, er følgende protokoll vedrørende handel med basis landbruksvarer inngått:

Norge skal tilstå tollkonsesjoner på landbruksvarer med opprinnelse i Jordan som spesifisert i
vedlegg 1 til denne protokollen.

Jordan skal tilstå tollkonsesjoner på landbruksvarer med opprinnelse i Norge som spesifisert i
vedlegg 2 til denne protokollen.

Opprinnelsesreglene for anvendelse av denne protokollen er gitt i vedlegg 3 til denne protokollen.

Vedlegg 1, 2 og 3 skal utgjøre en integrert del av denne protokollen.

Partene til denne protokollen erklærer at de er rede til, på gjensidig basis, å fremme en harmonisk
utvikling i handelen med landbruksvarer innenfor rammen av deres respektive landbrukspolitikk og
internasjonale forpliktelser. Partene vil periodisk gjennomgå utviklingen i deres handel med
landbruksvarer. Videre, skulle det oppstå problemer i deres handel med landbruksvarer, skal partene
uten opphold holde konsultasjoner og tilstrebe å finne en hensiktsmessig løsning.”

Jeg har den ære å bekrefte at den jordanske regjering samtykker i forslagene i Deres brev. Deres
brev sammen med dette brev vil således danne en avtale om at denne protokollen skal komme til
anvendelse fra den dato ovennevnte frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Jordan trer i kraft.

Motta, Herr, forsikringen om min utmerkede høyaktelse.

Jordan
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Vedlegg 1
Posisjon i
tolltariffen

Varebeskrivelse Basis tollsats
NOK/kg

eller
% av verdien

Jordan
NOK/kg

eller
% av verdien

ex 06.01 Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende
tilstand, i vekst eller blomst; sikoriplanter og -røtter, unntatt
røtter som hører under posisjon 12.12.

0601.10 - løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende
tilstand

0,10% fri

ex 06.02 Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og
podekvister; mycelium.

0602.40 - rose (Rosa), også podede 64,0% 56,7%

06.03 Avskårne blomster og blomsterknopper av det slag som
brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede,
bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte.

0603.10 - friske:
- - symre (Anemone), ginst (Genista), mimosa, orkidé (Orc-

hidaceae), 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, freesia i tiden 1. desember - 31.
mars, rose (Rosa) i tiden 1. november - 31. mars, tulipan
(Tulipa) i tiden 1. mai - 31. mai:

0603.10.11 - - - symre (Anemone), ginst (Genista), mimosa (Mimosa),
orkideer (Orchidaceae), soleie (Ranunculus) og syrin
(Syringa)

0,60 fri

0603.10.12 - - - 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, freesia i tiden 1.
desember - 31. mars, rose (Rosa) i tiden 1. november - 31.
mars, og tulipan (Tulipa) i tiden 1. mai - 31. mai

0,60 fri

- - andre:
0603.10.91 - - - 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), protea, scabiosa,
bergknapp (Sedum), gullris (Solidago), solidaster, strelizia,
trachelium og zinnia

0,60 fri

- - - ellers:
0603.10.92 - - - - tulipan (Tulipa) i tiden 1. juni - 30. april 249% 246%
0603.10.93 - - - - lilje (Lilium) 249% 246%
0603.10.94 - - - - rose (Rosa) i tiden 1. april - 31. oktober 249% 246%
0603.10.95 - - - - margerit (Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum

frutescen) i tiden 1. mai - 31. oktober, krysantemum
249% 246%
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(Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x
morifolium) i tiden 16. mars - 14. desember

0603.10.96 - - - - slør (Gypsophila) 249% 246%
0603.10.97 - - - - alstroemeria 249% 246%
0603.10.98 - - - - freesia i tiden 1. april - 30. november, iris, risp

(Limonium, Statice), levkøy (Matthiola), påske-/pinselilje
(Narcissus)

249% 246%

0603.10.99 - - - - andre 249% 246%
0603.90 - ellers 0,60 fri

ex 07.01 Poteter, friske eller kjølte.
0701.90 - andre:

- - i tiden 15. mai - 15. juli :
0701.90.11 - - - nypoteter 2,17 2,13

- - - ellers:
0701.90.14 - - - - skrelte eller avskallede, også oppdelte 191% 189%
0701.90.18 - - - - ellers 2,17 2,13

- - i tiden 16. juli - 14. mai:
0701.90.21 - - - skrelte eller avskallede, også oppdelte 100% 96%
0701.90.29 - - - ellers 1,12 1,08

ex 07.02 Tomater, friske eller kjølte.
0702.00.11 - i tiden 1. november til 9. mai fri fri

ex 07.03 Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purre og andre løkslag, friske
eller kjølte.

0703.10 - kepaløk og sjalottløk:
- - kepaløk:
- - - i tiden 1. september - 30. juni:

0703.10.12 - - - - rødløk 1,09 0,89
0703.10.19 - - - - annen 1,09 0,89

- - - i tiden 1. juli - 31. august:
0703.10.22 - - - - rødløk 2,14 1,94
0703.10.29 - - - - annen 2,14 1,94

- - sjalottløk:
0703.10.31 - - - i tiden 1. september - 30. juni 1,09 0,79
0703.10.32 - - - i tiden 1. juli - 31. august 2,14 1,84

0703.20 - hvitløk 0,03 fri

ex 07.04 Hodekål, blomkål, knutekål og liknende spiselig kål, frisk
eller kjølt.

ex 0704.10 - blomkål og brokkoli:
- - blomkål:

0704.10.31 - - - i tiden 15. oktober - 30. november 0,18 fri
0704.10.41 - - - i tiden 1. desember - 31. mai fri fri
ex 0704.20 - rosenkål:
0704.20.10 - - i tiden 21. september - 31. mai 9,16 8,76
ex 0704.90 - annen:

- - hvitkål:
0704.90.30 - - - i tiden 1. august - 30. september 0,05 fri

- - rødkål:
0704.90.40 - - - i tiden 1. oktober - 31. juli 1,86 1,70
0704.90.50 - - - i tiden 1. august - 30. september 0,05 fri
0704.90.60 - - kinakål 0,64 fri
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ex 07.05 Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller
kjølt.
- salat:

0705.11 - - hodesalat:
- - - issalat:

0705.11.11 - - - - i tiden 1. mars - 31. mai 16,31 15,99
0705.11.21 - - - - i tiden 1. juni - 30. november 10,95 10,63
0705.11.30 - - - - i tiden 1. desember - 28./29. februar fri fri

- - - annen:
0705.11.40 - - - - i tiden 1. mars - 31. mai 166% 163%
0705.11.50 - - - - i tiden 1. juni - 30. september 74% 70%
0705.11.60 - - - - i tiden 1. oktober - 30. november 165% 161%
0705.11.70 - - - - i tiden 1. desember - 28./29. februar fri fri

ex 07.06 Gulrøtter, neper, rødbeter, havrerøtter, knollselleri, reddiker
og liknende spiselige røtter, friske eller kjølte.

0706.10 - gulrøtter og neper:
0706.10.11 - - gulrøtter i tiden 1. mai - 31. august 2,61 2,45
0706.10.21 - - gulrøtter i tiden 1. september - 30. april 1,15 0,99
0706.10.30 - - neper 0,80 fri
ex 0706.90 - andre:
0706.90.99 - - ellers 0,80 fri

ex 07.07 Agurker, friske eller kjølte.
- slangeagurker:

0707.00.20 - - i tiden 1. november - 30. november 0,60 fri
0707.00.30 - - i tiden 1. desember - 9. mars fri fri

ex 07.09 Andre grønnsaker, friske eller kjølte.
0709.10 - artiskokker:

0709.10.10 - - i tiden 1. juni - 30. november 0,08 fri
0709.10.90 - - i tiden 1. desember - 31. mai fri fri

0709.20 - asparges:
0709.20.10 - - i tiden 1. mai - 14. november 0,08 fri
0709.20.90 - - i tiden 15. november - 30. april fri fri

0709.30 - auberginer 0,24 fri
0709.40 - selleri, unntatt knollselleri:

0709.40.10 - - i tiden 1. juli - 31. august 5,26 4,94
0709.40.20 - - i tiden 1. september - 30. juni 3,35 3,03

- sopper og trøfler:
0709.51 - - sopper:

0709.51.10 - - - sjampinjonger 0,30 fri
0709.51.90 - - - andre 0,30 fri

0709.52 - - trøfler 0,24 fri
0709.60 - frukter av slektene Capsicum eller Pimenta:

- - søte pepperfrukter (Capsicum annuum var. annuum):
0709.60.10 - - - i tiden 1. juni - 30. november 0,24 fri
0709.60.20 - - - i tiden 1. desember - 31. mai 0,12 fri
0709.60.90 - - ellers fri fri
ex 0709.70 - spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat):
0709.70.20 - - i tiden 1. oktober - 30. april 0,24 fri
ex 0709.90 - andre:
0709.90.10 - - oliven 0,09 fri
0709.90.20 - - kapers 0,60 fri

- - sukkermais:
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0709.90.50 - - - annet enn til dyrefôr fri fri
- - andre:

0709.90.91 - - - courgettes 0,80 fri
0709.90.99 - - - andre grønnsaker 0,80 fri

ex 07.10 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.
ex 0710.80 - andre grønnsaker:

- - andre:
0710.80.95 - - - søte pepperfrukter (Capsicum annuum var. annuum) 0,80 fri
0710.80.99 - - - andre 8,23 7,43

ex 07.11 Grønnsaker, midlertidig konserverte (f. eks. med svovel
dioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre
konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte
forbruk i den foreliggende tilstand.

0711.20 - oliven:
0711.20.10 - - i saltlake 0,09 fri
0711.20.90 - - ellers 0,18 fri

0711.40 - agurker 12,92 12,72
ex 0711.90 - andre grønnsaker; grønnsakblandinger:
0711.90.90 - - andre grønnsaker; grønnsakblandinger (annet enn

sukkermais)
2,98 2,78

ex 07.13 Tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller splittede.
- bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713.31 - - bønner av arten Vigna mungo (L.) Heeper eller Vigna
radiata (L.) Wilczek

fri fri

0713.33 - - hagebønner (Phaseolus vulgaris) fri fri

ex 08.04 Dadler, fikener, ananas, avocadopærer, guavas, mangos og
mangostan, friske eller tørkede.

0804.10 - dadler 0,03 fri
0804.20 - fikener:

0804.20.10 - - friske 0,09 fri
0804.20.90 - - ellers 0,01 fri
ex 0804.50 - guavas, mangos og mangostan:
0804.50.01 - - guavas 0,04 fri

08.05 Sitrusfrukter, friske eller tørkede.
0805.10 - appelsiner:

0805.10.10 - - til dyrefôr 1,74 1,73
0805.10.90 - - ellers 0,40 pr 100 kg fri

0805.20 - mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner,
wilkings og liknende krysninger av sitrusfrukter:

0805.20.10 - - til dyrefôr 1,74 1,73
0805.20.90 - - ellers 0,40 pr 100 kg fri

0805.30 - sitroner (Citrus limon, Citrus limonum) og limefrukter
(Citrus aurantifolia):

0805.30.11 - - sitroner til bruk som dyrefôr 1,74 1,73
0805.30.21 - - sitroner til annen bruk fri fri
0805.30.30 - - limefrukter til bruk som dyrefôr 1,74 1,73
0805.30.40 - - limefrukter til annen bruk 0,40 pr 100 kg fri

0805.40 - grapefrukt:
0805.40.10 - - til dyrefôr 1,74 1,73
0805.40.90 - - ellers 0,40 pr 100 kg fri
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0805.90 - andre:
0805.90.10 - - til dyrefôr 1,74 1,73
0805.90.90 - - ellers 0,40 pr 100 kg fri

ex 08.06 Vindruer, friske eller tørkede.
ex 0806.10 - friske:

- - i tiden 1. august - 28./29. februar:
0806.10.11 - - - til spisebruk 0,40 pr 100 kg fri

- - i tiden 1. mars - 31. juli:
0806.10.91 - - - til spisebruk 0,20 pr 100 kg fri

0806.20 - tørkede fri fri

ex 08.07 Meloner (herunder vannmeloner) og papayas, friske.
- meloner (herunder vannmeloner):

0807.11 - - vannmeloner fri fri
0807.19 - - andre fri fri

ex 08.09 Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener (herunder nekta-
riner), plommer og slåpefrukter, friske.

ex 0809.40 - plommer og slåpefrukter:
- - plommer:

0809.40.10 - - - i tiden 15. april - 30. juni 0,15 fri
0809.40.21 - - - i tiden 1. juli - 20. august 0,36 fri
0809.40.41 - - - i tiden 11. oktober - 31. oktober 0,72 fri
0809.40.51 - - - i tiden 1. november - 14. april 0,36 fri
0809.40.60 - - slåpefrukter 0,18 fri

ex 08.10 Andre frukter, friske.
0810.10 - jordbær:

0810.10.11 - - i tiden 15. april - 8. juni 0,18 fri
- - i tiden 9. juni - 31. oktober:

0810.10.23 - - - i tiden 9. juni - 30. juni 7,21 6,61
0810.10.24 - - - i tiden 1. juli - 9. september 7,21 4,81
0810.10.25 - - - i tiden 10. september - 31. oktober 1,92 fri
0810.10.30 - - i tiden 1. november - 31. mars 0,36 fri
0810.10.40 - - i tiden 1. april - 14. april 0,36 fri
ex 0810.90 - andre:
0810.90.90 - - ellers 0,06 fri

08.14 Skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner),
friske, fryste, tørkede eller midlertidig konserverte i saltlake, i
svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger.

fri fri

ex 09.04 Pepper av slekten Piper; tørkede, knuste eller malte frukter av
slektene Capsicum eller Pimenta.
- pepper:

0904.12 - - knust eller malt fri fri
0904.20 - tørkede, knuste eller malte frukter av slektene Capsicum

eller Pimenta
fri fri

ex 09.10 Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, laurbærblad,
karri og andre krydderier.

0910.40 - timian; laurbærblad fri fri

15.09 Olivenolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke
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kjemisk omdannede.
1509.10 - jomfruolje:

1509.10.10 - - til dyrefôr 4,88 4,87
1509.10.90 - - annen fri fri

1509.90 - ellers:
1509.90.10 - - til dyrefôr 4,88 4,87
1509.90.90 - - annen fri fri

ex 20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler,
tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre.

2001.10 - agurker:
2001.10.01 - - i lufttett lukket emballasje 12,92 11,52
2001.10.09 - - ellers 12,92 12,72

2001.20 - kepaløk:
2001.20.01 - - i lufttett lukket emballasje 12,92 11,52
2001.20.09 - - ellers 12,92 12,72
ex 2001.90 - andre:

- - grønnsaker:
2001.90.20 - - - oliven 0,30 fri

- - - andre (andre enn oliven, sukkermais (Zea mays var.
saccharata) og kapers):

2001.90.59 - - - - andre (andre enn søte pepperfrukter (Capsicum
annuum var. annuum))

12,92 12,56

ex 20.02 Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre.

2002.10 - tomater, hele eller i stykker:
2002.10.01 - - i lufttett lukket emballasje 1,50 0,80
2002.10.09 - - ellers 2,00 fri

2002.90 - annet:
2002.90.10 - - tomatpuré eller tomatpulp, med tørrvektinnhold på minst

25 pst. tomat, fremstilt i sin helhet av tomat og vann, med
eller uten salt eller andre konserveringsmidler eller
smakstilsetninger, i lufttett lukket emballasje

0,21 fri

- - ellers:
2002.90.91 - - - i lufttett lukket emballasje 0,70 fri
2002.90.99 - - - ellers 2,00 fri

ex 20.04 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte
enn med eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører
under posisjon 20.06.

ex 2004.90 - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:
- - ellers (annet enn sukkermais (Zea mays var. saccharata)):

2004.90.91 - - - artiskokker 0,20 fri
2004.90.99 - - - andre, herunder grønnsakblandinger 34,92 34,72

ex 20.05 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte
enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som
hører under posisjon 20.06.

2005.70 - oliven 0,60 fri

ex 20.06 Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler,
kandiserte, glasserte eller på liknende måte tilberedte med
sukker.
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- andre varer (andre enn ingefær og kirsebær):
2006.00.03 - - med innhold av mer enn 13 vektprosent sukker 0,64 fri
2006.00.09 - - ellers 2,00 1,36

ex 20.09 Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og
ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff.
- appelsinsaft:

2009.11 - - fryst:
- - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:

2009.11.11 - - - - med tetthet over 1,33 g/cm3 0,23 fri
2009.11.19 - - - - ellers 0,23 fri

- - - ellers:
2009.11.20 - - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg fri fri

- - - - annen:
2009.11.30 - - - - - konsentrert fri fri

- - - - - ellers:
2009.11.91 - - - - - - med tetthet over 1,33 g/cm3 0,08 fri
2009.11.99 - - - - - - ellers 0,08 fri

2009.19 - - annen:
- - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:

2009.19.11 - - - - med tetthet høyst 1,33 g/cm3 0,23 fri
2009.19.19 - - - - ellers 0,23 fri

- - - ellers:
2009.19.20 - - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg fri fri

- - - - annen:
2009.19.91 - - - - - med tetthet høyst 1,33 g/cm3 0,08 fri
2009.19.99 - - - - - ellers 0,08 fri

2009.20 - grapefruktsaft fri fri
2009.30 - ublandet saft av andre sitrusfrukter:

2009.30.10 - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg fri fri
- - annen:

2009.30.91 - - - tilsatt sukker 0,15 fri
2009.30.99 - - - ellers 0,15 fri

2009.50 - tomatsaft 0,15 fri
2009.60 - druesaft (herunder druemost) 0,15 fri
2009.70 - eplesaft 27,20 26,70
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Vedlegg 2

Posisjon i
tolltariffen

Varebeskrivelse Basis tollsats
JD/kg

eller
% av verdien

Basis
tollsats
JD/kg

eller
% av verdien

ex 04.06 Ost og ostemasse.
ex .30 - smelteost, ikke revet eller som ostepulver 30% fri*
ex .90 - cheddarost, ikke pakket for detaljsalg, importert av

osteprodusenter
10% fri

*) Innenfor en bilateral tollkvote på 4 tonn.



57

Opprinnelsesregler

1. a) Ved anvendelse av denne protokollen, skal et produkt anses å ha opprinnelse
i Norge eller i Jordan dersom det er fremstilt i sin helhet der.

b) Følgende varer skal anses som fremstilt i sin helhet i Norge eller i Jordan:
i. vegetabilske produkter som er høstet der;
ii. levende dyr som er født og alet der;
iii. produkter av levende dyr som er alet der;
iv. varer som er fremstilt der utelukkende fra produkter som er nevnt under i) til iii).

c) Emballasje herunder beholdere presentert sammen med det emballerte produkt skal ikke
regnes som en del av produktet ved bestemmelse av hvorvidt det er fremstilt i sin helhet og
det skal ikke være nødvendig å fastslå hvorvidt slik emballasje eller slike beholdere har
opprinnelse eller ikke.

2. Uten hensyn til paragraf 1, skal produkter nevnt i kolonne 1 og 2 i listen i bilaget til dette
vedlegget, fremstilt i Norge eller Jordan og inneholdende materialer som ikke i sin helhet er
fremstilt der, også anses å ha opprinnelse i henholdsvis Norge eller Jordan forutsatt at de
betingelser fastsatt i kolonne 3 vedrørende bearbeidelse eller foredling utført på slike materialer
er oppfylt.

3. a) Preferansetollbehandling i henhold til denne protokollen, gjelder kun for produkter
som er transportert direkte fra Jordan til Norge eller fra Norge til Jordan uten å passere
gjennom et annet lands territorium. Imidlertid, produkter med opprinnelse i Norge eller
Jordan, som utgjør en enkel sending og som ikke splittes opp, kan transporteres gjennom
andre territorier enn Jordan eller Norge, eventuelt med omlasting eller midlertidig lagring i
slike territorier, forutsatt at varene har forblitt under oppsyn av tollmyndighetene i transitt-
eller lagringslandet, at de der ikke er benyttet til handelsformål eller til forbruk og ikke har
gjennomgått annen behandling enn lossing, lasting eller annen behandling som er
nødvendig for forsvarlig bevaring av dem.

b) Bevis for at betingelsene nevnt under a) er oppfylt skal gis til tollmyndigheter i det
importerende land i samsvar med relevante bestemmelser i Protokoll B til
frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Jordan.

4. Opprinnelsesprodukter som definert i dette vedlegget, skal ved innførsel til Norge eller Jordan
nyte godt av protokollens bestemmelser ved fremleggelse av enten et varesertifikat EUR.1 eller
en fakturaerklæring utstedt eller utferdiget i samsvar med de relevante bestemmelser i Protokoll
B til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Jordan.

5. Bestemmelsene vedrørende opprinnelsesbevis og metoder for administrativt samarbeid inntatt i
Protokoll B til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Jordan, skal anvendes med
nødvendige tillempninger.

6. Bestemmelser eller omforente erklæringer i frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Jordan
vedrørende forbud mot tollrestitusjon eller tollfritak skal anvendes med nødvendige
tillempninger for produkter som dekkes av denne bilaterale landbruksprotokollen.
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Bilag til vedlegg 3
Liste over produkter nevnt i paragraf 2, underlagt andre vilkår enn kravet om fremstilling i sin
helhet

Posisjon i
tolltariffen

(HS)
Varebeskrivelse

Bearbeiding eller foredling utført på
ikke-opprinnelsesmaterialer som gir

opprinnelsesstatus

04.06 Ost og ostemasse Fremstilling hvor alle anvendte materialer
fra kapittel 4 må være fremstilt i sin helhet

06.03 Avskårne blomster og
blomsterknopper av det slag som
brukes til buketter eller pryd, friske,
tørkede, fargede, bleikte, impregnerte
eller preparerte på annen måte

Fremstilling hvor alle anvendte materialer
fra kapittel 6 må være fremstilt i sin helhet

07.11 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

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

08.14 Skall av sitrusfrukter eller meloner
(herunder vannmeloner), friske,
fryste, tørkede eller midlertidig
konserverte i saltlake, i
svovelsyrlingvann eller i andre
konserverende oppløsninger

Fremstilling hvor alle anvendte
sitrusfrukter eller meloner må være
fremstilt i sin helhet

15.09 Olivenolje og dens fraksjoner, også
raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede:

- faste fraksjoner Fremstilling fra andre materialer fra
posisjonene 15.07 til 15.15

- andre Fremstilling hvor alle anvendte
vegetabilske materialer må være fremstilt i
sin helhet

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

Fremstilling hvor alle anvendte
grønnsaker, frukter, nøtter eller andre
plantedeler må være fremstilt i sin helhet

20.02 Tomater, tilberedte eller konserverte
på annen måte enn med eddik eller
eddiksyre

Fremstilling hvor alle anvendte tomater må
være fremstilt i sin helhet



59

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

Fremstilling hvor alle anvendte grønnsaker
må være fremstilt i sin helhet

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

Fremstilling hvor alle anvendte grønnsaker
må være fremstilt i sin helhet

20.06 Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall
og andre plantedeler, kandiserte eller
på liknende måte tilberedt med sukker

Fremstilling hvor alle anvendte
grønnsaker, frukter, nøtter og andre
plantedeler må være fremstilt i sin helhet

20.09 Frukt- og grønnsaksafter (herunder
druemost), ugjærede og ikke tilsatt
alkohol, også tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff

Fremstilling hvor alle anvendte frukter og
grønnsaker må være fremstilt i sin helhet
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Vedlegg 5 til dette rundskriv

Importtoll og avgifter med tilsvarende virkning

1. Jordan skal på datoen for iverksetting av denne avtalen avskaffe tollavgifter ved innførsel av
produkter med opprinnelse i en EFTA-stat, med unntak for produkter oppført i de følgende tabeller.

a) For produkter opplistet i Tabell A skal tollavgiftene gradvis avskaffes i samsvar
med følgende tidstabell:
 ved iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med tilsvarende

virkning reduseres til 80% av basistollsatsen,
 ett år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med

tilsvarende virkning reduseres til 60% av basistollsatsen,
 to år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med tilsvarende

virkning reduseres til 40% av basistollsatsen,
 tre år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med

tilsvarende virkning reduseres til 20% av basistollsatsen
 fire år etter iverksetting av denne avtalen skal de resterende tollavgifter

avskaffes.

b) For produkter opplistet i Tabell B skal tollavgiftene gradvis avskaffes i samsvar med
følgende tidstabell:

 fire år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med
tilsvarende virkning reduseres til 90% av basistollsatsen,

 fem år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med
tilsvarende virkning reduseres til 80% av basistollsatsen,

 seks år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med
tilsvarende virkning reduseres til 70% av basistollsatsen,

 sju år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med
tilsvarende virkning reduseres til 60% av basistollsatsen,

 åtte år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med
tilsvarende virkning reduseres til 50% av basistollsatsen.

 ni år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med tilsvarende
virkning reduseres til 40% av basistollsatsen,

 ti år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med tilsvarende
virkning reduseres til 30% av basistollsatsen.

 elleve år etter iverksetting av denne avtalen skal hver toll og avgift med
tilsvarende virkning reduseres til 20% av basistollsatsen,

 tolv år etter iverksetting av denne avtalen skal de resterende tollavgifter
avskaffes.

c) For produkter opplistet i Tabell C, skal de ordninger som skal anvendes vurderes på
nytt av Den blandede komité fire år etter iverksetting av denne avtalen. På
tidspunktet for denne undersøkelsen, skal Den blandede komité etablere en
tollavtrappingstabell for produktene omfattet av denne tabellen.
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2. For produkter oppført i dette vedlegg med opprinnelse i en EFTA-stat, skal Jordan tilstå en
behandling som ikke er dårligere enn det som tilstås tilsvarende produkter med opprinnelse i Det
europeiske fellesskap. Jordan forplikter seg til straks å informere EFTA-statene om enhver endring
av den behandling som tilstås Det europeiske fellesskap for produkter oppført i dette vedlegg. Den
blandede komité skal omgående vedta de nødvendige endringer til dette vedlegg.

Tabell A til Vedlegg III

HS kode Jordansk varenr. Varebeskrivelse

25.02 Urøstet svovelkis.

25.03 Svovel, alle slags, unntatt sublimert, utfelt eller kolloidalt svovel.

25.04 Naturlig grafitt.

25.07 Kaolin og annen kaolinholdig leire, også brent.

25.08 Annen leire (unntatt ekspandert leire som hører under posisjon 68.06),
andalusitt, cyanitt og sillimanitt, også brent; mulitt; chamotte- eller
dinasjord.

25.09 Kritt.

25.10 Naturlige kalsiumfosfater, naturlige kalsiumaluminiumfosfater og
fosfatholdig kritt.

25.11 Naturlig bariumsulfat (tungspat, barytt), naturlig bariumkarbonat
(witheritt), også brent, unntatt bariumoksid som hører under posisjon
28.16.

25.12 Kiselholdig fossilmel (f.eks. kiselgur, trippel og diatoméjord) og liknende
kiselholdige jordarter, også brente, med en tilsynelatende spesifikk vekt
av 1 eller mindre.

25.13 Pimpstein; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige
slipestoffer, også varmebehandlede.

- pimpstein:

2513.19000 - - annen

- smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slipestoffer

2513.20100 - - smergel

25.14 Skifer, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen
måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater.

25.15 Marmor, travertin, ecaussin og annen kalkholdig monument- eller
bygningsstein med en tilsynelatende spesifikk vekt av minst 2,5 samt
alabast, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen
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HS kode Jordansk varenr. Varebeskrivelse

måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater.

- Marmor og travertin:

- - ubearbeidd eller grovt bearbeidd

2515.11100 - - - i blokker

- - bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller
rektangulære blokker eller plater

2515.12100 - - - i blokker

25.18 Dolomitt, også brent; dolomitt, grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved
saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller
plater; agglomerert dolomitt (herunder tjæredolomitt).

25.19 Naturlig magnesiumkarbonat (magnesitt); sammensmeltet magnesia;
sintret magnesia, også med innhold av små mengder andre oksider tilsatt
før sintring; annen magnesiumoksid, også i ren tilstand.

25.20 Gipsstein; anhydritt; gips (som består av kalsinert gipsstein eller
kalsiumsulfat), også farget eller med små tilsetninger for regulering av
herdingen.

- gips

2520.20100 - - gips spesiallaget til dental bruk

25.24 Asbest.

25.25 Glimmer, herunder splittings; glimmeravfall.

25.26 Naturlig steatitt, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller
på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater;
talkum.

25.28 Naturlige borater og konsentrater derav (også brente), unntatt borater
utfelt av naturlige saltoppløsninger; naturlig borsyre med innhold av høyst
85 vektprosent H3BO3, beregnet av tørrstoffet.

25.29 Feltspat; leucitt; nefelin og nefelinsyenitt; flusspat.

2529.10000 - feltspat

25.30 Mineralske stoffer ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

- andre

2530.90200 - - naturlige arsensulfider
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HS kode Jordansk varenr. Varebeskrivelse

2530.90300 - - zirkonsilikat

26.01 Jernmalm, også konsentrert, herunder røstet svovelkis (kisavbrann).

26.02 Manganmalm, også konsentrert, herunder jernholdig manganmalm, også
konsentrert, med innhold av minst 20 vektprosent mangan beregnet av
tørrstoffet.

26.03 Kobbermalm, også konsentrert.

26.04 Nikkelmalm, også konsentrert.

26.05 Koboltmalm, også konsentrert.

26.06 Aluminiummalm (bauxitt), også konsentrert.

26.07 Blymalm, også konsentrert.

26.08 Sinkmalm, også konsentrert.

26.09 Tinnmalm, også konsentrert.

26.10 Krommalm, også konsentrert.

26.11 Wolframmalm, også konsentrert.

26.12 Uran- og toriummalm, også konsentrerte.

26.13 Molybdenmalm, også konsentrert.

26.14 Titanmalm, også konsentrert.

26.15 Niob-, tantal-, vanadium- eller zirkoniummalm, også konsentrerte.

26.16 Malm for utvinning av edle metaller, også konsentrert.

26.17 Annen malm, også konsentrert.

26.18 Granulert slagg (slaggsand) fra fremstillingen av jern eller stål.

26.19 Slagg (unntatt granulert slagg), glødeskall og annet avfall fra
fremstillingen av jern eller stål.

26.20 Aske og reststoffer (unntatt de fra fremstillingen av jern eller stål) som
inneholder metaller eller metallforbindelser.

26.21 Annet slagg og annen aske, herunder tangaske (kelp).

27.01 Steinkull; briketter og liknende fast brensel fremstilt av steinkull.

27.02 Brunkull, også agglomerert, unntatt gagat (jett).
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HS kode Jordansk varenr. Varebeskrivelse

27.03 Torv (herunder torvstrø), også agglomerert.

27.04 Koks og halvkoks av steinkull, brunkull eller torv, også agglomerert;
retortkull.

27.05 Lysgass, vanngass, generatorgass og liknende gasser, unntatt
jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner.

27.06 Steinkull-, brunkull- og torvtjære samt annen mineralsk tjære, også
dehydrert eller delvis destillert, herunder rekonstituert tjære.

27.07 Oljer og andre destillasjonsprodukter av høytemperaturtjære av steinkull;
liknende produkter, hvor vekten av de aromatiske bestanddeler overstiger
vekten av de ikke-aromatiske bestanddeler.

27.08 Bek og bekkoks fremstilt av steinkulltjære eller annen mineralsk tjære.

27.09 Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå.

27.10 Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, unntatt råoljer;
produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som inneholder minst 70
vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med
disse oljer som basis for produktene.

2710.00100 - tunge fyringsoljer (til brensel eller drivstoff)

2710.00200 - petroleumseter

27.12 Vaselin; parafinvoks, mikrokrystallinsk jordoljevoks, “slack wax”,
ozokeritt, montanvoks, torvvoks og annen mineralsk voks samt liknende
produkter fremstilt syntetisk eller på annen måte, også farget.

2712.20000 - parafinvoks som inneholder mindre enn 0,75 vektprosent olje.

27.13 Petrolkoks, jordoljebitumen og andre reststoffer fra jordolje eller fra oljer
utvunnet av bituminøse mineraler.

27.14 Naturlig bitumen og naturasfalt; bituminøs skifer eller oljeskifer samt
tjæresand; asfaltitter og asfaltholdige bergarter.

28.01 Fluor, klor, brom og jod.

2801.20000 - jod

2801.30000 - fluor; brom

28.02 Svovel, sublimert eller utfelt; kolloidalt svovel.

28.03 Karbon (“Carbon black” og andre former av karbon som ikke er nevnt
eller innbefattet annet sted).



65

HS kode Jordansk varenr. Varebeskrivelse

28.04 Hydrogen, edelgasser og andre ikke-metaller.

2804.10000 - hydrogen

- edelgasser:

2804.21000 - - argon

- - andre

2804.29100 - - - neon

2804.29200 - - - helium

2804.29900 - - - andre

2804.50000 - bor; tellur

- silisium:

2804.61000 - - med innhold av minst 99,99 vektprosent silisium.

2804.69000 - - annet

2804.70000 - fosfor

2804.80000 - arsen

2804.90000 - selen

28.05 Alkalimetaller eller jordalkalimetaller; sjeldne jordmetaller, scandium og
yttrium, også blandede eller legerte innbyrdes; kvikksølv.

28.06 Hydrogenklorid (saltsyre); klorosvovelsyre.

2806.20000 - klorosvovelsyre

28.07 Svovelsyre; oleum.

28.08 Salpetersyre; nitrersyrer.

28.09 Difosforpentoksid; fosforsyre og polyfosforsyrer.

28.10 Boroksider; borsyrer.

28.11 Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oksygenforbindelser av ikke-
metaller.

- andre uorganiske syrer:

2811.11000 - - hydrogenfluorid (flussyre)
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- - andre

2811.19100 - - - hydrogencyanid

2811.19900 - - - andre

- andre uorganiske oksygenforbindelser av ikke- metaller:

2811.22000 - - silisiumdioksid

2811.23000 - - svoveldioksid

2811.29 000 - - andre

28.12 Halogenider og oksidhalogenider av ikke-metaller.

28.13 Sulfider av ikke-metaller; kommersiell fosfortrisulfid.

28.14 Ammoniakk, vannfri eller i vandig oppløsning.

28.15 Natriumhydroksid (kaustisk soda); kaliumhydroksid (kaustisk kali);
natrium- og kaliumperoksid.

2815.20000 - kaliumhydroksid (kaustisk kali).

2815.30000 - natrium- og kaliumperoksid

28.16 Hydroksid og peroksid av magnesium; oksider, hydroksider og peroksider
av strontium eller barium.

28.17 Sinkoksid; sinkperoksid.

28.18 Kunstig korund, også ikke kjemisk definert; aluminiumoksid;
aluminiumhydroksid.

28.19 Kromoksider og kromhydroksider.

28.20 Manganoksider.

28.21 Jernoksider og jernhydroksider; jordfarger som inneholder minst 70
vektprosent bundet jern beregnet som Fe2O3.

28.22 Koboltoksider og kobolthydroksider; kommersielle koboltoksider.

28.23 Titanoksider.

28.24 Blyoksider; blymønje og oransjemønje.

28.25 Hydrazin og hydroksylamin samt deres uorganiske salter; andre
uorganiske baser; andre metalloksider, metallhydroksider og
metallperoksider.
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28.26 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater og andre komplekse
fluorsalter.

28.27 Klorider, oksidklorider og hydroksidklorider; bromider og oksidbromider;
jodider og oksidjodider.

2827.10000 - ammoniumklorid (salmiakk)

2827.20000 - kalsiumklorid

- andre klorider:

2827.31000 - - av magnesium

2827.32000 - - av aluminium

2827.33000 - - av jern

2827.34000 - - av kobolt

2827.35000 - - av nikkel

2827.36000 - - av sink

2827.38000 - - av barium

2827.39000 - - andre

- oksidklorider og hydroksidklorider:

- - av kobber

2827.41100 - - - hydroksidklorid

2827.41900 - - - ellers

- - andre

2827.49100 - - - hydroksidklorid

2827.49900 - - - ellers

- bromider og oksidbromider:

2827.51000 - - bromider av natrium eller kalium

2827.59000 - - andre

2827.60000 - jodider og oksidjodider

28.28 Hypokloritter; kommersielt kalsiumhypokloritt; kloritter; hypobromitter.
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28.29 Klorater og perklorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater.

- klorater:

2829.11000 - - av natrium

2829.19000 - - andre

- andre

2829.90100 - - perklorater

2829.90900 - - ellers

28.30 Sulfider; polysulfider.

28.31 Ditionitter og sulfoksylater.

28.32 Sulfitter; tiosulfater.

28.33 Sulfater; aluner; peroksosulfater (persulfater).

28.34 Nitritter; nitrater.

2834.10000 - nitritter

- nitrater:

2834.21000 - - av kalium

2834.22000 - - av vismut

- - andre

2834.29100 - - - av magnesium

2834.29900 - - - andre

28.35 Fosfinater (hypofosfitter), fosfonater (fosfitter), fosfater og polyfosfater.

2835.10000 - fosfinaters (hypofosfitter) og fosfonater (fosfitter)

- fosfater:

2835.22000 - - av mono- eller dinatrium

2835.23000 - - av trinatrium

2835.24000 - - av kalium

2835.25000 - - kalsiumhydrogenortofosfat (dikalsiumfosfat).
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2835.26000 - - andre kaliumfosfater

2835.29000 - - andre

- polyfosfater:

2835.31000 - - natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfater)

2835.39000 - - andre

28.36 Karbonater; peroksokarbonater (perkarbonater); kommersielt
ammoniumkarbonat som inneholder ammoniumkarbamat.

28.37 Cyanider, oksidcyanider og komplekse cyanider.

28.38 Fulminater, cyanater og tiocyanater.

28.39 Silikater; kommersiell alkalimetallsilikater.

28.40 Borater; peroksoborater (perborater).

28.41 Salter av metalloksidsyrer eller metallperoksidsyrer.

2841.10000 - aluminater

2841.20000 - kromater av sink eller bly

2841.30000 - natriumdikromat

2841.40000 - kaliumdikromat

2841.50000 - andre kromater og dikromater; peroksykromater

- manganitter, manganater og permanganater:

2841.61000 - - kaliumpermanganat

2841.69000 - - andre

2841.70000 - molybdater

2841.80000 - wolframater

- andre:

2841.90100 - - salter av kromatsyrer

2841.90200 - - kaliumbikarbonater

2841.90900 - - ellers
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28.42 Andre salter av uorganiske syrer eller peroksosyrer, unntatt azider.

28.43 Kolloidale, edle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser av edle
metaller, også om de ikke er kjemisk definerte; amalgamer av edle
metaller.

28.44 Radioaktive, kjemiske grunnstoffer og radioaktive isotoper (herunder
spaltbare og fertile, kjemiske grunnstoffer og isotoper) samt deres
forbindelser; blandinger og reststoffer som inneholder disse produkter.

28.45 Isotoper som ikke hører under posisjon 28.44; uorganiske eller organiske
forbindelser av slike isotoper, også om de ikke er kjemisk definerte.

28.46 Uorganiske eller organiske forbindelser av sjeldne jordmetaller, av
yttrium eller av scandium eller av blandinger av disse metaller.

28.47 Hydrogenperoksid, også i fast form i forbindelse med urea.

28.48 Fosfider, unntatt ferrofosfor, også om de ikke er kjemisk definerte.

28.49 Karbider, også om de ikke er kjemisk definerte.

28.50 Hydrider, nitrider, azider, silisider og borider, også om de ikke er kjemisk
definerte, unntatt forbindelser som også er karbider som hører under
posisjon 28.49.

28.51 Andre uorganiske forbindelser (herunder destillert vann, vann for måling
av elektrisk ledningsevne og vann av liknende renhet); flytende luft (også
om edelgassene er fjernet); komprimert luft; amalgamer, unntatt
amalgamer av edle metaller.

29.01 Asykliske hydrokarboner.

29.02 Sykliske hydrokarboner.

29.03 Halogenderivater av hydrokarboner.

29.04 Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av hydrokarboner, også halogenerte.

29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater.

- mettede, enverdige alkoholer:

- - metanol (metylalkohol).

2905.11100 - - - til bruk i industrien

2905.12000 - - propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol)

2905.13000 - - butan-1-ol (n - butylalkohol)
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2905.14000 - - andre butanoler

2905.15000 - - pentanol (amylalkohol) og isomerer derav

2905.16000 - - oktanol (oktylalkohol) og isomerer derav.

2905.17000 - - dodekan-1-ol (laurylalkohol), heksadekan- 1-ol (cetylalkohol) og
oktadekan-1-ol (stearylalkohol)

- - andre:

2905.19100 - - - 3,3-dimetylbutan-2-ol (pinacolyl alkohol)

2905.19900 - - - andre

- umettede, enverdige alkoholer:

2905.22000 - - asykliske terpenalkoholer

2905.29000 - - andre

- toverdige alkoholer:

2905.31000 - - etylenglykol (etandiol)

2905.32000 - - propylenglykol (propan-1,2-diol)

2905.39000 - - andre

- andre flerverdige alkoholer:

2905.41000 - - 2-etyl-2 (hydroksymetyl)propan-1,3-diol (trimetylolpropan).

2905.42000 - - pentaerytritol

2905.43000 - - mannitol

2905.44000 - - D-glucitol (sorbitol)

- - glyserol:

2905.45100 - - - importert av fabrikker som innsatsvare

2905.49000 - - andre

- halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av asykliske alkoholer

2905.50100 - - etklorvynol (INN)

2905.50900 - - ellers
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29.06 Sykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

29.07 Fenoler; fenolalkoholer.

29.08 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av fenoler eller
fenolalkoholer.

29.09 Etere, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoksider,
eterperoksider, ketonperoksider (også om de ikke er kjemisk definerte),
og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

29.10 Epoksider, epoksyalkoholer, epoksyfenoler og epoksyetere med 3-leddet
ring, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

29.11 Acetaler og hemiacetaler, også med annen oksygenfunksjon, samt deres
halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

29.12 Aldehyder, også med annen oksygenfunksjon; sykliske polymerer av
aldehyder; paraformaldehyd.

29.13 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av produkter som hører
under posisjon 29.12.

29.14 Ketoner og kinoner, også med annen oksygenfunksjon, samt deres
halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

29.15 Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider,
peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater.

29.16 Umettede, asykliske monokarboksylsyrer, sykliske monokarboksylsyrer
og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres
halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

29.17 Polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og
peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

29.18 Karboksylsyrer som i tillegg har annen oksygenfunksjon og deres
anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

29.19 Fosforsyreestere og deres salter, herunder laktofosfater; deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

29.20 Estere av andre uorganiske syrer (unntatt estere av hydrogenhalogenider),
og deres salter; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

29.21 Forbindelser med aminfunksjon.

29.22 Aminoforbindelser med oksygenfunksjon.
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- aminoalkoholer samt deres etere og estere, med innhold av bare en type
oksygenfunksjon; salter derav:

2922.11000 - - monoetanolamin og dets salter

2922.12000 - - dietanolamin og dets salter

2922.13000 - - trietanolamin og dets salter

2922.19000 - - andre

- aminonaftoler og andre aminofenoler samt deres etere og estere, med
innhold av bare en type oksygenfunksjon; salter derav:

2922.21000 - - aminohydroksynaftalensulfonsyrer og deres salter

2922.22000 - - anisidiner, dianisidiner, fenetidiner og deres salter

2922.29000 - - andre

- aminoaldehyder, aminoketoner og aminokinoner, med innhold av bare
en type oksygenfunksjon; salter derav:

2922.30100 - - amfepramon (INN)

2922.30200 - - metadon (INN)

2922.30300 - - normetadon (INN)

2922.30900 - - ellers

- aminosyrer og deres estere, med innhold av bare en type
oksygenfunksjon; salter derav:

2922.41000 - - lysin og dets estere; salter derav

2922.42000 - - glutaminsyre og dens salter

2922.43000 - - antranilsyre og dens salter

- - andre:

2922.49100 - - - tilidin (INN)

2922.49200 - - - Etylen-Diamin-Tetra-Eddiksyre (INN)

2922.49900 - - - ellers

2922.50000 - aminoalkoholfenoler, aminosyrefenoler og andre aminoforbindelser med
oksygenfunksjon
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29.23 Kvaternære ammoniumsalter og ammoniumhydroksider; lecitiner og
andre fosfoaminolipider.

29.24 Forbindelser med karboksyamidfunksjon; forbindelser av karbonsyre
(kullsyre) med amidfunksjon.

29.25 Forbindelser med karboksyimidfunksjon (herunder sakkarin og dets
salter) og forbindelser med iminfunksjon.

29.26 Forbindelser med nitrilfunksjon.

29.27 Diazo-, azo- eller azoksyforbindelser.

29.28 Organiske derivater av hydrazin eller hydroksylamin.

29.29 Forbindelser med annen nitrogenfunksjon.

29.30 Organiske svovelforbindelser.

29.31 Andre uorganisk-organiske forbindelser.

29.32 Heterosykliske forbindelser med bare oksygen som heteroatom(er).

29.33 Heterosykliske forbindelser med bare nitrogen som heteroatom(er).

29.34 Nukleinsyrer og deres salter; andre heterosykliske forbindelser.

29.35 Sulfonamider.

29.36 Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproduserte
(herunder naturlige konsentrater), derivater derav som hovedsakelig
brukes som vitaminer, samt innbyrdes blandinger av nevnte stoffer;
oppløsninger av disse produkter, uansett oppløsningsmiddel.

29.37 Hormoner, naturlige eller syntetisk reproduserte; derivater derav som
hovedsakelig brukes som hormoner; andre steroider som hovedsakelig
brukes som hormoner.

29.38 Glykosider, naturlige eller syntetisk reproduserte og deres salter, etere,
estere og andre derivater.

29.39 Vegetabilske alkaloider, naturlige eller syntetisk reproduserte og deres
salter, etere, estere og andre derivater.

29.40 Sukkerarter, kjemisk rene, unntatt sakkarose, laktose, maltose, glukose og
fruktose; sukkeretere, sukkerestere og deres salter, unntatt produkter som
hører under posisjon 29.37, 29.38 eller 29.39.

29.41 Antibiotika.

29.42 Andre organiske forbindelser.
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30.03 Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, 30.05 eller
30.06) som består av to eller flere bestanddeler som er blandet sammen
for terapeutisk eller profylaktisk bruk, men ikke i doser eller i former eller
pakninger for detaljsalg.

- med innhold av hormoner eller andre produkter som hører under
posisjon 29.37, men uten innhold av antibiotika:

3003.31000 - - med innhold av insulin

3003.39000 - - andre

3003.40000 - med innhold av alkaloider eller derivater derav, men uten innhold av
hormoner eller andre produkter som hører under posisjon 29.37, eller
antibiotika

3003.90000 - andre

30.04 Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, 30.05 og
30.06) som består av blandede eller ublandede produkter for terapeutisk
eller profylaktisk bruk, i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg.

- med innhold av hormoner eller andre produkter som hører under
posisjon 29.37, men uten innhold av antibiotika:

3004.31000 - - med innhold av insulin

3004.32000 - - med innhold av binyrebarkhormoner

3004.39000 - - andre

3004.40000 - med innhold av alkaloider eller derivater derav, men uten innhold av
hormoner, andre produkter som hører under posisjon 29.37, eller
antibiotika

3004.50000 - andre legemidler med innhold av vitaminer eller andre produkter som
hører under posisjon 29.36

3004.90000 - andre

30.06 Farmasøytiske varer som er nevnt i note 4 til dette kapittel.

3006.60000 - kjemiske, befruktningshindrende preparater på basis av hormoner eller
spermicider

31.01 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, også innbyrdes blandet eller kjemisk
behandlet; gjødsel fremstilt ved blanding eller kjemisk behandling av
animalske eller vegetabilske produkter.

31.02 Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk.
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31.03 Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk.

31.04 Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk.

3104.10000 - karnalitt, sylvinitt og andre rå, naturlige kalisalter

3104.20000 - kaliumklorid

- kaliumsulfat:

3104.30900 - - andre

- annen:

3104.90900 - - ellers

31.05 Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder to eller tre av
gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium; annen gjødsel; varer som
hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg.

- varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende
former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg:

3105.10900 - - andre

3105.20000 - mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de tre
gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium

3105.30000 - diammonium hydrogenortofosfat (di-ammoniumfosfat)

3105.40000 - ammonium dihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) og blandinger
derav diammonium hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)

- annen mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de to
gjødselelementene nitrogen og fosfor:

3105.51000 - - med innhold av nitrater og fosfater

3105.59000 - - annen

3105.60000 - mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de to gjødselelementene
fosfor og kalium

3105.90000 - ellers

32.01 Garvestoffekstrakter av vegetabilsk opprinnelse; tanniner og deres salter,
etere, estere og andre derivater.

32.02 Syntetiske, organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; tilberedte
garvestoffer, også med innhold av naturlige garvestoffer; enzymholdige
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preparater for forgarving.

32.03 Fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse (herunder
fargeekstrakter, men ikke animalsk kull), også kjemisk definerte;
preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, på basis av fargestoffer av
vegetabilsk eller animalsk opprinnelse.

32.04 Syntetiske, organiske fargestoffer, også kjemisk definerte; preparater som
nevnt i note 3 til dette kapittel, på basis av syntetiske, organiske
fargestoffer; syntetiske, organiske produkter av det slag som brukes som
fluorescerende hvitemidler eller som luminoforer, også kjemisk definerte.

32.05 Substratpigmenter; preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, på
basis av substratpigmenter.

32.06 Andre fargestoffer; preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, unntatt
de som hører under posisjon 32.03, 32.04 eller 32.05; uorganiske
produkter av det slag som brukes som luminoforer, også kjemisk
definerte.

32.07 Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte farger,
smeltbare emaljer og glasurer, engober, flytende lusterfarger og liknende
preparater av det slag som brukes i keramikk-, emalje- eller
glassindustrien; fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller
flak.

32.08 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske
polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte
eller oppløste i ikke-vandig medium; oppløsninger som nevnt i note 4 til
dette kapittel.

- på basis av polyestere:

320810100 - - lakker til bruk som isolering av elektriske tråder og kabler, importert av
tråd- og kabellakkeringsfabrikker

320810300 - - lakkmalinger til lakkering av næringsmiddelhermetikk, importert av
emballasjefabrikker

- på basis av akryl- eller vinylpolymerer:

3208.20100 - - lakker til bruk som isolering av elektriske tråder og kabler, innført av
tråd- og kabellakkeringsfabrikker

3208.20300 - - lakkmalinger til lakkering av næringsmiddelhermetikk, importert av
emballasjefabrikker

- andre:

3208.90100 - - lakker til bruk som isolering av elektriske tråder og kabler, innført av
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tråd- og kabellakkeringsfabrikker

3208.90300 - - lakkmalinger til lakkering av næringsmiddelhermetikk, importert av
emballasjefabrikker

32.09 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske
polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte
eller oppløste i vandig medium.

- på basis av akryl- eller vinylpolymerer:

3209.10100 - - lakkmalinger til lakkering av næringsmiddelhermetikk, importert av
emballasjefabrikker

- andre:

3209.90100 - - lakkmalinger til lakkering av næringsmiddelhermetikk, importert av
emballasjefabrikker

32.10 Andre malinger og lakker (herunder lakkmalinger og limmalinger);
tilberedte vannpigmentfarger av det slag som brukes til farging av lær.

3210.00100 - - lakkmalinger til lakkering av næringsmiddelhermetikk, importert av
emballasjefabrikker

3210.00200 - maling til bruk for maling av husholdningsartikler, importert av fabrikker
som lager husholdningsartikler

32.11 Tilberedte sikkativer.

32.12 Pigmenter (herunder pulver og flak av metall) dispergerte i ikke-vandige
media, i flytende form eller pastaform, av det slag som brukes til
fremstilling av malinger (herunder lakkmalinger); pregefolier (“stamping
foils”); fargestoffer i former eller pakninger for detaljsalg.

3212.10000 - pregefolier (“stamping foils”)

- andre

3212.90100 - - aluminiumpasta av det slag som brukes til fremstilling av malinger

3212.90200 - - pigmenter av det slag som brukes til fremstilling av malinger

32.15 Trykkfarger, tusj, blekk og liknende, også konsentrerte eller i fast form.

- ellers:

3215.90100 - - importert av fabrikker som innsatsvare

3215.90900 - - ellers
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33.01 Flyktige, vegetabilske oljer (også terpenfrie) herunder “konkreter” og
“absolutter”; resinoider; ekstraherte oleoresiner; konsentrater av flyktige,
vegetabilske oljer i fett, fete oljer, voks eller liknende stoffer, utvunnet
ved enfleurage eller maserasjon; terpenholdige biprodukter fra
avterpenisering av flyktige, vegetabilske oljer; vandige destillater og
vandige oppløsninger av flyktige, vegetabilske oljer.

- flyktige, vegetabilske oljer av sitrusfrukter:

3301.11000 - - av bergamott

3301.12000 - - av appelsin

3301.13000 - - av sitron

3301.14000 - - av lime

3301.19000 - - andre

- flyktige, vegetabilske oljer, unntatt av sitrusfrukter:

3301.21000 - - av geranium

3301.22000 - - av jasmin

3301.23000 - - av lavendel eller lavendin

3301.24000 - - av peppermynte (Mentha piperita)

3301.25000 - - av annen mynte

3301.26000 - - av vetiverrot

3301.29000 - - andre

3301.30000 - resinoider

- ellers:

3301.90100 - - vandige destillater og vandige oppløsninger av flyktige, vegetabilske
oljer, til medisinsk bruk

3301.90200 - - andre, importert av fabrikker som innsatsvare

33.02 Blandinger av velluktende stoffer og blandinger (herunder alkoholholdige
oppløsninger) på basis av ett eller flere av disse stoffer, av det slag som
brukes som råstoff i industrien; andre preparater på basis av velluktende
stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer.

- av det slag som brukes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien:
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3302.10900 - - andre

- andre

3302.90100 - - andre, importert av fabrikker som innsatsvare

34.02 Organiske, overflateaktive stoffer (unntatt såpe); overflateaktive
preparater, vaskemidler (herunder vaskehjelpemidler) og
rengjøringsmidler, med eller uten innhold av såpe, unntatt de som hører
under posisjon 34.01.

- organiske, overflateaktive stoffer, også i pakninger for detaljsalg:

3402.11000 - - anionaktive

3402.12000 - - kationaktive

3402.13000 - - ikke-ionogene

3402.19000 - - andre

3402.90000 - andre (ikke i pakninger for detaljsalg)

34.03 Tilberedte smøremidler (herunder tilberedte bore- og skjæreoljer,
preparater til løsning av bolter eller muttere, rusthindrende eller
korrosjonshindrende preparater og formslippmidler, på basis av
smøremidler) samt preparater av det slag som brukes til olje- eller
fettbehandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller andre materialer,
men unntatt produkter som inneholder som grunnbestanddel minst 70
vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler.

- med innhold av jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler:

3403.11100 - - andre, importert av fabrikker som innsatsvare

- ellers

3403.91100 - - andre, importert av fabrikker som innsatsvare

34.04 Kunstig voks og tilberedt voks.

35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim.

- kasein

3501.10100 - - andre, importert av fabrikker som innsatsvare

35.02 Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som
inneholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner, beregnet av
tørrstoffet), albuminater og andre albuminderivater.
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35.03 Gelatin (herunder gelatin i kvadratiske eller rektangulære plater, også
overflatebehandlet eller farget) og gelatinderivater; husblas; annet lim av
animalsk opprinnelse, unntatt kaseinlim som hører under posisjon 35.01.

3503.00100 - gelantin og gelantin derivater

3503.00200 - andre, importert av fabrikker som innsatsvare

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

3505.10000 - dekstrin og annen modifisert stivelse

- lim

3505.20100 - - av det slag som brukes ved produksjon av tekstiler og papir

35.07 Enzymer; tilberedte enzymer ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

36.01 Krutt.

36.03 Sikkerhetslunter; detonerende lunter; tennhetter, rivtennere og andre
tennmidler for krutt og sprengstoff; elektriske detonatorer.

36.06 Ferrocerium og andre pyrofore legeringer, uansett form; brennbare
preparater og produkter som beskrevet i note 2 til dette kapittel.

- ellers

3606.90100 - - “fyrtøy-flint” importert av fabrikker som lager sigarettennere

37.01 Fotografiske plater og fotografisk planfilm, sensitive for lys eller annen
bestråling, ueksponerte, av andre materialer enn papir, papp eller
tekstilstoff; øyeblikksplanfilm, sensitiv for lys eller annen bestråling,
ueksponert, også i kassetter.

3701.10000 - for røntgenfotografering

3701.30000 - andre plater og annen planfilm, hvor størrelsen av en av sidene
overstiger 255 mm.

- ellers:

- - andre:

370199200 - - - av sink, magnesium eller aluminium, ueksponert, importert av
trykkerier

370199300 - - - andre, importert av fabrikker til bruk i produksjon

37.02 Fotografisk film, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert, i
ruller, av andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff; øyeblikksfilm
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i ruller, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert.

3702.10000 - for røntgenfotografering

37.05 Fotografiske plater og film, eksponerte og fremkalte, unntatt
kinematografisk film.

- for offset reproduksjon:

3705.10100 - - inneholdene nyheter eller undervisningsmateriell

- mikrofilmer:

3705.20100 - - inneholdene nyheter eller undervisningsmateriell

- ellers:

3705.90100 - - inneholdene nyheter eller undervisningsmateriell

37.06 Kinematografisk film, eksponert og fremkalt, med eller uten lydspor eller
utelukkende med lydspor.

- med bredde minst 35 mm:

3706.10100 - - kulturell, vitenskapelig eller utdannende, negative eller positive

- annen:

3706.90100 - - kulturell, vitenskapelig eller utdannende, negative eller positive

38.01 Kunstig grafitt; kolloidal eller halvkolloidal grafitt; preparater på basis av
grafitt eller annet kull i form av pastaer, blokker, plater eller andre
halvfabrikater.

38.02 Aktivkull; aktiverte, naturlige, mineralske produkter; animalsk kull,
herunder brukt, animalsk kull.

38.05 Balsam-, tre- eller sulfatterpentin og andre terpentinholdige oljer fremstilt
ved destillasjon eller annen behandling av bartrær; rå dipenten; rå cymen
(cymol) og annen rå paracymen; “pine oil” med innhold av alfaterpineol
som hovedbestanddel.

3805.20000 - “pine oil”

38.06 Kolofonium og harpikssyrer, samt derivater derav; lette og tunge
harpiksoljer; smelteharpikser (“run gums”).

3806.10000 - kolofonium og harpikssyrer

3806.20000 - salter fra kolofonium, fra harpikssyrer eller fra derivater av kolofonium
eller harpikssyrer, unntatt salter fra kolofoniumsaddukter
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3806.30000 - esterharpikser (“ester gums”)

3806.90000 - andre

38.08 Insekt-, sopp- og ugrasbekjempende midler, rottegift, antigromidler og
plantevekstregulerende midler, desinfeksjonsmidler og liknende
produkter, i former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller
artikler (f.eks. svovelimpregnerte bånd, veker og lys samt fluepapir).

- insektbekjempende midler:

3808.10900 - - andre

- soppbekjempende midler:

3808.20900 - - andre

- ugrasbekjempende midler, antigromidler og plantevekstregulerende
midler:

3808.30900 - - andre

- desinfeksjonsmidler:

3808.40900 - - andre

- ellers:

3808.90900 - - andre

38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å fremskynde farging eller
feste fargestoffer samt andre produkter eller preparater (f.eks. appretur og
beisemidler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, papir- og
lærindustrien eller liknende industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet
sted.

38.10 Beisemidler for metaller; flussmidler og andre hjelpepreparater for
lodding eller sveising; pulvere og pastaer for lodding eller sveising, som
består av metall og andre stoffer; preparater av det slag som brukes som
kjerne eller overdrag for sveiseelektroder eller sveisetråd.

- beisemidler for metaller; pulvere og pastaer for lodding eller sveising,
som består av metall og andre stoffer:

3810.10100 - - med nikkel eller nikkelblandinger som den aktive substansen

3810.90000 - ellers

38.12 Tilberedte vulkaniseringsakseleratorer; sammensatte myknere for gummi
eller plast, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; antioksidasjonsmidler
og andre sammensatte stabilisatorer for gummi eller plast.
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38.13 Preparater og ladninger for brannslokningsapparater;
brannslokningsgranater og brannslokningsbomber.

38.15 Reaksjonsinitiatorer, reaksjonsakseleratorer og tilberedte katalysatorer,
ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

38.16 Ildfast sement, mørtel, betong og liknende blandinger, unntatt produkter
som hører under posisjon 38.01.

38.17 Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, unntatt produkter
som hører under posisjon 27.07 eller 29.02.

38.18 Kjemiske grunnstoffer dopet for elektronisk bruk, i form av skiver eller
liknende; kjemiske forbindelser dopet for elektronisk bruk.

38.21 Næringspreparater for dyrking av mikroorganismer.

38.22 Reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk på et underlag samt
tilberedte reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk, også på et
underlag, unntatt slike som hører under posisjon 30.02 eller 30.06.

38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering; industrielle
fettalkoholer.

38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske
produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder
slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller
innbefattet annet sted; restprodukter fra kjemiske eller beslektede
industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

3824.10000 - tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner

3824.20000 - naftensyrer, deres ikke-vannoppløselige salter samt deres estere

3824.30000 - ikke-agglomererte metallkarbider, blandet innbyrdes eller med
metalliske bindemidler

- tilberedte tilsetninger for sement, mørtel eller betong:

3824.40100 - - til laboratoriebruk eller importert av fabrikker til bruk i produksjon

- ikke-ildfast mørtel og betong:

3824.50100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

3824.60000 - sorbitol, unntatt sorbitol som hører under varenummer 2905.44

- blandinger som inneholder perhalogenerte derivater av asykliske
hydrokarboner, og som inneholder to eller flere forskjellige
halogener:
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3824.71000 - - som inneholder asykliske hydrokarboner som bare er perhalogenerte
med fluor og klor

3824.79000 - - andre

- ellers

3824.90200 - - gjødsel, ammoniakk og oksyder

3824.90300 - - til laboratoriebruk eller importert av fabrikker til bruk i produksjon

39.01 Polymerer av etylen i ubearbeidde former.

39.02 Polymerer av propylen eller av andre olefiner, i ubearbeidde former.

39.03 Polymerer av styren i ubearbeidde former.

39.04 Polymerer av vinylklorid eller av andre halogenerte olefiner, i
ubearbeidde former.

- polyvinylklorid, ikke blandet med andre stoffer:

3904.10900 - - andre

- annet polyvinylklorid:

- - ikke mykgjort:

3904.21900 - - - andre

- - mykgjort:

3904.22900 - - - andre

- kopolymerer av vinylklorid-vinylacetat:

3904.30900 - - andre

- andre kopolymerer av vinylklorid:

3904.40900 - - andre

- polymerer av vinylidenklorid:

3904.50900 - - andre

- fluorholdige polymerer:

3904.61000 - - polytetrafluoretylen

3904.69000 - - andre
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3904.90000 - ellers

39.05 Polymerer av vinylacetat eller av andre vinylestere, i ubearbeidde former;
andre polymerer av vinyl i ubearbeidde former.

39.06 Akrylpolymerer i ubearbeidde former.

39.07 Polyacetaler, andre polyetere og epoksyharpikser, i ubearbeidde former;
polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i
ubearbeidde former.

3907.10000 - polyacetaler

3907.20000 - andre polyetere

3907.30000 - epoksyharpikser

3907.40000 - polykarbonater

3907.60000 - polyetylentereftalat

- andre polyestere:

3907.91000 - - umettede

3907.99000 - - andre

39.08 Polyamider i ubearbeidde former.

39.09 Aminoharpikser, fenolharpikser og polyuretaner, i ubearbeidde former.

39.10 Silikoner i ubearbeidde former.

39.11 Petroleumsharpikser, kumaron-indenharpikser, polyterpener, polysulfider,
polysulfoner og andre produkter nevnt i note 3 til dette kapittel, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former.

39.12 Cellulose og kjemiske derivater derav, ikke nevnt eller innbefattet annet
sted, i ubearbeidde former.

39.13 Naturlige polymerer (f.eks. alginsyre) og modifiserte, naturlige polymerer
(f.eks. herdede proteiner, kjemiske derivater av naturgummi), ikke nevnt
eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former.

39.14 Ionebyttere på basis av polymerer som hører under posisjonene 39.02 –
39.13, i ubearbeidde former.

39.15 Avfall, klipp og skrap av plast.

39.16 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, stenger og
profiler, også overflatebehandlede, men ikke videre bearbeidde, av plast.
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- av polymerer av etylen

3916.10100 - - monofilamenter

3916.10200 - - andre, importert av fabrikker til bruk i produkson

- av polymerer av vinylklorid

3916.20100 - - monofilamenter

3916.20200 - - andre, importert av fabrikker til bruk i produkson

- av annen plast:

3916.90100 - - monofilamenter

3916.90200 - - andre, importert av fabrikker til bruk i produkson

39.19 Selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter
av plast, også i ruller.

- i ruller med bredde høyst 20 cm:

3919.90100 - - bånd: ruller importer av fabrikker som produserer selvklebende
tape/bånd

- ellers:

3919.90100 - - andre, importert av fabrikker til bruk i produkson

39.20 Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, unntatt skumplast og ikke
forsterket, laminert eller på liknende måte forbundet med andre materialer
og uten underlag.

- av polymerer av etylen:

3920.10200 - - andre, importert av fabrikker til bruk i produkson

- av polymerer av propylen:

3920.20200 - - andre, importert av fabrikker til bruk i produkson

- av polymerer av styren:

3920.30100 - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- av polymerer av vinylklorid:

3920.41100 - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - bøyelige.
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3920.42100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- av akrylpolymerer:

- - av polymetylmetakrylat:

3920.51100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - andre:

3920.59100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- av polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre
polyestere:

- - av polykarbonater:

3920.61100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - av polyetylentereftalat:

3920.62100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - av umettede polyestere:

3920.63100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - av andre polyestere:

3920.69100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- av cellulose eller dens kjemiske derivater:

- - av regenerert cellulose:

3920.71200 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

3920.72100 - - av vulkanfibrer:

- - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - av celluloseacetat:

3920.73200 - - - andre, importert av fabrikker til bruk i produkson

- - av andre cellulosederivater:

3920.79200 - - - andre, importert av fabrikker til bruk i produkson

- av annen plast:
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- - av polyvinylbutyral:

3920.91100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - av polyamider:

3920.92100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - av aminoharpikser:

3920.93100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - av fenolharpikser:

3920.94100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - av annen plast:

3920.99200 - - - i gjennomsiktige ruller med polymerer av etylen, polymerer av
propylen eller trykt cellofan

39.21 Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast.

- skumplastprodukter:

- - av annen plast:

3921.19200 - - - ruller av polyetylen, importert av fabrikker til bruk i produkson

- ellers

3921.90200 - - andre, importert av fabrikker til bruk i produkson

39.23 Produkter av plast for transport eller emballering av varer; propper, lokk,
kapsler og andre lukkeanordninger, av plast.

- sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus):

- - av polymerer av etylen:

3923.21100 - - - sekker fremstilt kun til pakking av industri- og landbruksprodukter

- - av annen plast:

3923.29100 - - - sekker fremstilt kun til emballering av industri- og landbruksprodukter

- sneller, spoler, bobiner og liknende.

3923.40100 - - bobiner importert av fabrikker

3923.50000 - propper, lokk, kapsler og andre lukkeanordninger
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39.26 Andre varer av plast og varer av andre materialer som hører under
posisjonene 39.01 – 39.14.

- ellers:

3926.90100 - - importert av fabrikker til bruk i produkson

40.01 Naturgummi (kautsjuk), balata, gutta-perka, guayule-gummi, chicle og
liknende naturlige gummier, i ubearbeidde former eller i form av plater,
duk eller bånd.

4001.10000 - naturlig gummilateks, også forvulkanisert

- naturgummi i andre former:

4001.21000 - - “smoked sheets”

4001.22000 - - teknisk spesifisert naturgummi (TSNR).

- - annen:

4001.29100 - - - plater, duk og bånd for regummiering av brukte dekk

4001.29900 - - - ellers

4001.30000 - balata, guttaperka, guayule-gummi, chicle og liknende naturlige
gummier

40.02 Syntetisk gummi og faktis fremstilt av oljer, i ubearbeidde former eller i
form av plater, duk eller bånd; blandinger av produkter som hører under
posisjon 40.01, med produkter som hører under posisjon 40.02, i
ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd.

- styren-butadiengummi (SBR); karboksyl-styren-butadiengummi
(XSBR):

4002.11000 - - lateks

- - annen:

4002.19100 - - - plater, duk og bånd

4002.19900 - - - ellers

- butadiengummi (BR):

4002.20100 - - plater, duk og bånd

4002.20900 - - ellers

- isobuten-isoprengummi (butylgummi) (IIR); halogenert isobuten-
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isoprengummi (CIIR eller BIIR):

- - isobuten-isoprengummi (butylgummi) (IIR):

4002.31100 - - - plater, duk og bånd

4002.31900 - - - ellers

- - annen:

4002.39100 - - - plater, duk og bånd

4002.39900 - - - ellers

- kloroprengummi (klorobutadiengummi) (CR) :

4002.41000 - - lateks

- - annen:

4002.49100 - - - plater, duk og bånd

4002.49900 - - - andre

- akrylnitril-butadiengummi (NBR):

4002.51000 - - lateks

- - annen:

4002.59100 - - - plater, duk og bånd

4002.59900 - - - andre

- isoprengummi (IR):

4002.60100 - - plater, duk og bånd

4002.60900 - - andre

- gummi av etylen, propylen og en ikke konjugert dien (etylen-
propylengummi) (EPDM):

4002.70100 - - plater, duk og bånd

4002.70900 - - andre

- blandinger av produkter som hører under posisjon 40.01, med produkter
som hører under posisjon 40.02:

4002.80100 - - plater, duk og bånd
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4002.80900 - - andre

- ellers:

4002.91000 - - lateks

- - andre:

4002.99100 - - - plater, duk og bånd

4002.99900 - - - andre

40.03 Gummiregenerat i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller
bånd.

40.04 Avfall, klipp og skrap av gummi (unntatt hardgummi), også pulverisert
eller granulert.

40.05 Blandet gummi, uvulkanisert, i ubearbeidde former eller i form av plater,
duk eller bånd.

- blandet med carbon black eller silisiumdioksid

4005.10100 - - plater, duk og bånd for regummiering av dekk

- ellers:

- - plater, duk og bånd:

4005.91100 - - - for regummiering av dekk

- - annen:

4005.99100 - - - plater, duk og bånd

4005.99900 - - - andre

40.06 Uvulkanisert gummi i andre former (f.eks. stenger, rør og profiler) og
varer av uvulkanisert gummi (f.eks. skiver og ringer).

4006.10000 - slitebaner (“camelback”) som brukes ved regummiering av dekk

- annen

4006.90100 - - snorer av uvulkanisert gummi som brukes ved regummiering av dekk

40.07 Tråd og snorer av vulkanisert gummi.

4007.00100 - importert av fabrikker til bruk i produkson

40.08 Plater, duk, bånd, stenger og profiler, av vulkanisert bløtgummi.
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- av skumgummi:

- - plater, duk og bånd

4008.11100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - andre:

4008.19100 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- av annen vulkanisert bløtgummi, unntatt skumgummi:

- - plater, duk og bånd

4008.21300 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- - ellers

4008.29300 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

40.09 Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi, også med forbindelsesdeler
(f.eks. muffer, knær, flenser).

- ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, uten
forbindelsesdeler

4009.10100 - - med et sirkelformet tverrsnitt og en indre diameter på minst 7,62 cm (3
inches)

- forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med metall, uten
forbindelsesdeler:

4009.20100 - - med et sirkelformet tverrsnitt og en indre diameter på minst 7,62 cm (3
inches)

- forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med
tekstilmaterialer, uten forbindelsesdeler:

4009.30100 - - med et sirkelformet tverrsnitt og en indre diameter på minst 7,62 cm (3
inches)

- forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, uten
forbindelsesdeler:

4009.40100 - - med et sirkelformet tverrsnitt og en indre diameter på minst 7,62 cm (3
inches)

- med forbindelsesdeler

4009.50100 - - med et sirkelformet tverrsnitt og en indre diameter på minst 7,62 cm (3
inches)
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40.12 Regummierte eller brukte, pneumatiske dekk av gummi; massiv- eller
hulkammerringer, utskiftbare slitebaner og felgbånd av gummi.

- brukte, pneumatiske dekk:

4012.20100 - - importert av fabrikker til bruk i produkson

40.16 Andre varer av vulkanisert bløtgummi.

- av skumgummi

4016.10100 - - importert av fabrikker til bruk i produkson

- ellers:

- - andre

4016.99200 - - - artikler av gummi til kjøretøy og apparater som hører under kapitlene
86 og 88

4016.99300 - - - importert av fabrikker til bruk i produkson

40.17 Hardgummi (f.eks. ebonitt) i alle former, herunder avfall og skrap; varer
av av hardgummi.

4017.00700 - importert av fabrikker til bruk i produkson

41.01 Rå huder og skinn av storfe eller dyr av hesteslekten (ferske eller saltede,
tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, men ikke
garvede, pergamentbehandlede eller videre beredte), også avhåret eller
spaltet.

41.02 Rå huder og skinn av sau eller lam (ferske eller saltede, tørkede, kalkede,
piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede,
pergamentbehandlede eller videre beredte), også med ull eller spaltet,
bortsett fra de som er unntatt i henhold til note 1.c. til dette kapittel.

41.03 Andre rå huder og skinn (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede
eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, pergamentbehandlede
eller videre beredte), også avhåret eller spaltet, bortsett fra de som er
unntatt i henhold til note 1.b. eller 1.c. til dette kapittel.

43.01 Rå pelsskinn (herunder hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp
egnet til buntmakerarbeid), unntatt rå huder og skinn som hører under
posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03.

44.01 Ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter
eller liknende; tre i form av fliser eller spon; sagflis og treavfall, også
agglomerert til briketter, pelleter eller liknende former.
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4401.10000 - ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter
eller liknende

4401.30000 - sagflis og treavfall, også agglomerert til briketter, pelleter eller liknende
former

44.02 Trekull (herunder kull av nøtter eller nøtteskall), også agglomerert.

44.03 Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller
tilskåret.

- annet, av bartrær:

4403.20100 - - til industri som lager fyrstikkemner og som trestammer i
trevareindustrien

- annet, av tropiske tresorter som beskrevet i varenummernote 1 til dette
kapittel

- - dark red meranti (mørkerød meranti), light red meranti (lyserød
meranti) og meranti bakau:

4403.41100 - - til industri som lager fyrstikkemner og som trestammer i
trevareindustrien

- - annet:

4403.49100 - - til industri som lager fyrstikkemner og som trestammer i
trevareindustrien

- annet:

- - av eik (Quercus spp.):

4403.91100 - - - trestammer til trevareindustrien

- - av bøk (Fagus spp.).

4403.92100 - - - trestammer til trevareindustrien

- - ellers

4403.99100 - - - til industri som lager fyrstikkemner og som trestammer i
trevareindustrien

44.05 Treull; tremel.

44.06 Jernbane- og sporvegssviller av tre.

44.11 Fiberplater av tre eller andre treaktige materialer, også agglomererte med
harpikser eller andre organiske bindemidler.
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- fiberplater med densitet over 0,80 gram pr. cm³

44.12 Kryssfinér, finerte plater og liknende laminert tre.

44.13 Fortettet tre i form av blokker, plater, lister eller profiler.

44.15 Pakkasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje av tre;
kabeltromler av tre; lastepaller, kassepaller og andre paller av tre;
pallekarmer.

- kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje;
kabeltromler:

4415.10100 - - tomme fyrstikkesker

4415.10200 - - esker, sprinkelkasser og kassepaller kun til emballering av
landbruksprodukter

4415.10400 - - kabeltromler, importert av fabrikker som fremstiller elektriske kabler

- lastepaller, kassepaller og andre paller av tre; pallekarmer:

4415.20100 - - kassepaller kun til emballering av landbruksprodukter

44.17 Verktøy og redskaper samt innfatninger, håndtak og skaft dertil, av tre;
innfatninger, håndtak og skaft av tre til børster eller koster; lester og
blokker av tre til fottøy.

4417.00100 - skolester og blokker

44.21 Andre varer av tre.

- ellers

4421.90100 - - spoler, bobiner, trådsneller

4421.90200 - - bikuber

4421.90300 - - fyrstikkemner

45.01 Naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidd; korkavfall; knust, granulert eller
malt kork.

45.02 Naturlig kork, avbarket eller grovt parallellskåret, eller i kvadratiske eller
rektangulære blokker, plater, ark eller strimler (herunder skarpkantede
emner til fremstilling av flaskepropper eller liknende).

4502.00100 - importert av fabrikker til bruk i produkson

45.03 Varer av naturlig kork.
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4503.10000 - flaskepropper og liknende

- ellers

4503.90100 - - tetningsringer, skiver og liknende til korker

45.04 Presset kork (med eller uten bindemiddel) og varer av presset kork.

- blokker, plater, ark og strimler; alle slags fliser; massive sylindre,
herunder skiver:

4504.10100 - - terninger, ark og plater til bruk i kjøleindustrien

- andre:

4504.90100 - - blokker, fliser, rør og rørdeler og liknende former til bruk for montering
eller isolasjon innen kjøleindustrien

4504.90200 - - tetningsringer og propper til flasker

46.01 Fletninger og liknende produkter av flettematerialer, også sammenføyde
til bånd; flettematerialer, fletninger og liknende produkter av
flettematerialer, parallellagte eller vevde, i form av plater som også kan
være ferdige varer (f.eks. matter og skjermbrett).

4601.10000 - fletninger og liknende produkter av flettematerialer, også sammenføyde
til bånd

46.02 Kurvmakerarbeider og andre varer fremstilt direkte av flettematerialer
eller av varer som hører under posisjon 46.01; varer av luffa.

- av vegetabilske materialer:

4602.10100 - - kurver til oljepresser

4602.10200 - - kun til emballering av landbruksprodukter

- andre:

4602.90100 - - kurver til oljepresser

4602.90200 - - kun til emballering av landbruksprodukter

47.01 Mekanisk tremasse.

47.02 Kjemisk tremasse av typen dissolvingmasse.

47.03 Kjemisk soda- eller sulfattremasse, unntatt dissolvingmasse.

47.04 Kjemisk sulfittremasse, unntatt dissolvingmasse.
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47.05 Halvkjemisk tremasse.

47.06 Fibermasse fremstilt av papir eller papp for resirkulasjon (avfall) eller av
andre celluloseholdige fibermaterialer.

47.07 Papir eller papp for resirkulasjon (avfall).

48.01 Avispapir i ruller eller ark.

48.02 Ubestrøket papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir,
trykkpapir eller til andre grafiske formål, samt papir og papp til
fremstilling av hullkort eller hullbånd, i ruller eller ark, unntatt papir som
hører under posisjon 48.01 eller 48.03; håndlaget papir og papp.

- annet papir og annen papp, uten innhold av fibrer fra mekaniskmasse
eller med innhold av fibrer fra slik masse på høyst 10 vektprosent av
den totale fibermengde:

- - med vekt under 40 g pr. m²:

4802.51100 - - - skrive- og trykkpapir og papir importert av fabrikker som produserer
sensitivt papir

- - med vekt minst 40 g pr. m², men ikke mer enn 150 g pr. m².

4802.52100 - - - skrive- og trykkpapir og papir importert av fabrikker som produserer
sensitivt papir

- - med vekt over 150 g pr. m²

4802.53100 - - - skrive- og trykkpapir og papir importert av fabrikker som produserer
sensitivt papir

- annet papir og annen papp, med innhold av fibrer fra mekanisk masse på
mer enn 10 vektprosent av den totale fibermengde.

4802.60100 - - skrive- og trykkpapir og papir importert av fabrikker som produserer
sensitivt papir

48.04 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp, i ruller eller ark, unntatt varer som
hører under posisjon 48.02 eller 48.03.

- kraftliner:

- - ubleiket:

4804.11200 - - - papir bleket på en side, ikke trykt, importert av fabrikker som
produserer konvolutter, poser og de fabrikker som trykker
gavepapir

4804.11300 - - - papir og papp til produksjon av beholdere, importert av fabrikker
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lisensiert til å gjøre dette

- - ellers:

4804.19200 - - - papir bleket på en side, ikke trykt, importert av fabrikker som
produserer konvolutter, poser og de fabrikker som trykker
gavepapir

4804.19300 - - - papir og papp til produksjon av beholdere, importert av fabrikker
lisensiert til å gjøre dette

- kraftsekkpapir:

4804.21000 - - ubleiket:

4804.29000 - - ellers

- annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt høyst 150 g pr. m²:

- - ubleiket

4804.31200 - - - papir bleket på en side, ikke trykt, importert av fabrikker som
produserer konvolutter, poser og de fabrikker som trykker
gavepapir

4804.31300 - - - papir og papp til produksjon av beholdere, importert av fabrikker
lisensiert til å gjøre dette

- - ellers

4804.39200 - - - papir bleket på en side, ikke trykt, importert av fabrikker som
produserer konvolutter, poser og de fabrikker som trykker
gavepapir

4804.39300 - - - papir og papp til produksjon av beholdere, importert av fabrikker
lisensiert til å gjøre dette

- annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt over 150 g pr. m², men
mindre enn 225 g pr. m²:

- - ubleiket

4804.41200 - - - papir bleket på en side, ikke trykt, importert av fabrikker som
produserer konvolutter, poser og de fabrikker som trykker
gavepapir

4804.41300 - - - papir og papp til produksjon av beholdere, importert av fabrikker
lisensiert til å gjøre dette

- - ensartet bleiket i massen og med et innhold av fibrer fra kjemisk masse
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på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde

4804.42200 - - - papir bleket på en side, ikke trykt, importert av fabrikker som
produserer konvolutter, poser og de fabrikker som trykker
gavepapir

4804.42300 - - - papir og papp til produksjon av beholdere, importert av fabrikker
lisensiert til å gjøre dette

- - ellers

4804.49200 - - - papir bleket på en side, ikke trykt, importert av fabrikker som
produserer konvolutter, poser og de fabrikker som trykker
gavepapir

4804.49300 - - - papir og papp til produksjon av beholdere, importert av fabrikker
lisensiert til å gjøre dette

- annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt minst 225 g pr. m²:

- - ubleiket

4804.51200 - - - papir bleket på en side, ikke trykt, importert av fabrikker som
produserer konvolutter, poser og de fabrikker som trykker
gavepapir

4804.51300 - - - papir og papp til produksjon av beholdere, importert av fabrikker
lisensiert til å gjøre dette

4804.51400 - - - papir og papp med vekt på minst 600 gram pr. m2 importert av
produsenter av drikkevarebeholdere/-emballasje

- - ensartet bleiket i massen og med et innhold av fibrer fra kjemisk masse
på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde.

4804.52200 - - - papir bleket på en side, ikke trykt, importert av fabrikker som
produserer konvolutter, poser og de fabrikker som trykker
gavepapir

4804.52300 - - - papir og papp til produksjon av beholdere, importert av fabrikker
lisensiert til å gjøre dette

- - ellers

4804.59200 - - - papir bleket på en side, ikke trykt, importert av fabrikker som
produserer konvolutter, poser og de fabrikker som trykker
gavepapir

4804.59300 - - - papir og papp til produksjon av beholdere, importert av fabrikker
lisensiert til å gjøre dette
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48.06 Pergamentpapir, smørpapir (greaseproofpapir), tracingpapir og pergamyn
(glassin) samt annet glittet, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig papir, i
ruller eller ark.

4806.20000 - smørpapir (“greaseproof” papir)

48.08 Bølgepapir og bølgepapp (også pålimt plant papir eller papp) samt
kreppet, plissert, mønsterpreget eller perforert papir eller papp, i ruller
eller ark, unntatt papir av det slag som er beskrevet under posisjon 48.03.

4808.20000 - kraftsekkepapir, kreppet eller plissert, også mønsterpreget eller perforert

48.10 Papir og papp bestrøket på den ene eller begge sider med kaolin (China
clay) eller andre uorganiske stoffer, med eller uten bindemiddel, og uten
annet overdrag, også overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller
eller ark.

- kraftpapir og kraftpapp, unntatt av det slag som brukes som skrivepapir,
trykkpapir eller til andre grafiske formål:
- - ellers:

4810.39100 - - - papp til bruk i fyrstikkfabrikker

- annet papir og annen papp:

- - flerlagt:

4810.91100 - - - papp til bruk i fyrstikkfabrikker

- - ellers

4810.99100 - - - papp til bruk i fyrstikkfabrikker

48.11 Papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, bestrøket, impregnert,
belagt, overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller eller ark,
unntatt varer av det slag som er beskrevet under posisjonene 48.03, 48.09
eller 48.10.

- papir og papp, overtrukket, impregnert eller bestrøket med voks,
parafinvoks, stearin, olje eller glyserol:

4811.40300 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

48.13 Sigarettpapir, også ferdig tilskåret eller i form av hefter eller hylser.

- ellers:

4813.90100 - - sigarettpapir til produksjon av sigarettpapirhefter

4813.90200 - - sigarettpapir til produksjon av sigaretter

48.19 Esker, kasser, sekker, poser og annen emballasje av papir, papp,
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cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer; sorterings- og
oppbevaringsesker og liknende varer av papir eller papp av det slag som
brukes i kontorer, butikker eller liknende.

- sammenleggbare esker og kasser, unntatt av bølgepapir eller bølgepapp:

4819.20200 - - voksete esker og kasser importert for emballering av industri- eller
landbruksprodukter

4819.20300 - - runde pappesker importert av ostefabrikker for emballering av trekantete
oster

- sekker og poser med bunn av bredde minst 40 cm:

4819.30100 - - papirposer til emballering av industriprodukter

- andre sekker og poser, herunder kremmerhus:

4819.40100 - - papirposer til pakking av industriprodukter

48.20 Protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker,
skriveblokker, notisblokker, dagbøker og liknende varer, samt
skrivebøker, skriveunderlag, samlepermer (for løse ark eller andre),
mapper, omslag for dokumenter, blankettsett, flerlagspapir med
mellomliggende kopipapir samt liknende varer av papir eller papp til bruk
i skoler, kontorer og liknende; album for prøver eller samlinger samt
bokpermer av papir eller papp.

- skrivebøker

4820.20100 - - skrivebøker for barn, med figurer for øvingsformål

48.22 Bobiner, spoler og liknende, av papirmasse, papir eller papp (også
perforerte eller herdede).

48.23 Annet papir og annen papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer,
tilskåret til bestemt størrelse eller form; andre varer av papirmasse, papir,
papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer.

- ellers:

4823.90100 - - snittmønstre og modeller; lettvekt trykt papir for emballering av
landbruksprodukter; skåret papir og papp importert av
batterifabrikker

4823.90200 - - papir og papp i ruller, importert av produsenter av papprør- og
pappbeholdere til bruk i produksjon

4823.90300 - - silikonpapir i ruller, importert av produsenter av heftplastre
(selvklebende plastre) og omslag til bruk i produksjon
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4823.90400 - - pappkort til jacquardmaskiner påsatt vevstol og liknende; kort og
strimler; ikke perforerte, for maskiner; spinnekanner for vikling av
garn

49.03 Bildebøker, tegne- og fargebøker for barn.

49.04 Noter, håndskrevne eller trykte, med eller uten illustrasjoner, også
innbundne.

49.05 Trykte kart, alle slags, herunder atlas, veggkart og topografiske kart samt
trykte glober.

4905.10000 - glober

- ellers:

4905.91000 - - i bokform

4905.99000 - - ellers

49.06 Plantegninger, andre tegninger og utkast for arkitektoniske, tekniske,
industrielle, kommersielle, topografiske eller liknende formål, som
originaler utført for hånd; håndskrevne tekster; fotografiske
reproduksjoner på papir som er sensitivt for lys eller annen bestråling, og
karbonkopier av ovennevnte varer.

49.07 Ubrukte frimerker, stempelmerker og liknende, gyldige i
bestemmelseslandet; stempelpapir; pengesedler; sjekkblanketter; aksjer,
obligasjoner og liknende verdipapirer.

4907.00900 - ellers

49.11 Andre trykksaker, herunder trykte bilder og fotografier.

- reklametrykksaker, handelskataloger og liknende:

4911.10900 - - andre

- ellers:

- - andre:

4911.99100 - - - læreskisser, trykte bilder, ark til å lage bildebøker, trykte bilde-
samlinger for barn

50.01 Silkekokonger anvendelige til avhesping.

50.02 Råsilke (ikke tvunnet).

50.03 Silkeavfall (herunder kokonger ikke anvendelige til avhesping, garnavfall
og opprevne filler).
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50.04 Garn av silke (unntatt garn spunnet av silkeavfall), ikke i
detaljopplegging.

50.05 Garn spunnet av silkeavfall, ikke i detaljopplegging.

51.01 Ull, ikke kardet eller kjemmet.

51.02 Fine eller grove dyrehår, ikke kardet eller kjemmet.

51.03 Avfall av ull eller av fine eller grove dyrehår, herunder garnavfall, men
ikke opprevne filler.

51.04 Opprevne filler av ull eller av fine eller grove dyrehår.

51.05 Ull og fine eller grove dyrehår, kardet eller kjemmet (herunder kjemmet
ull i fragmenter).

51.07 Garn av kjemmet ull (kamgarn), ikke i detaljopplegging.

51.08 Garn av fine dyrehår (kardet eller kjemmet), ikke i detaljopplegging.

51.10 Garn av grove dyrehår eller tagl (herunder omspunnet garn av tagl), også
i detaljopplegging.

- i detaljopplegging

5110.00900 - ellers

51.13 Vevnader av grove dyrehår eller tagl.

5113.00100 - Importert av produsenter til bruk ved fremstilling av klær

52.01 Bomull, ikke kardet eller kjemmet.

52.02 Avfall av bomull (herunder garnavfall og opprevne filler).

52.03 Bomull, kardet eller kjemmet.

52.04 Sytråd av bomull, også i detaljopplegging.

- ikke i detaljopplegging:

5204.11000 - - som inneholder minst 85 vektprosent bomull

5204.19000 - - annen

52.05 Garn av bomull (unntatt sytråd), som inneholder minst 85 vektprosent
bomull, ikke i detaljopplegging.

52.06 Garn av bomull (unntatt sytråd), som inneholder mindre enn 85
vektprosent bomull, ikke i detaljopplegging.

53.01 Lin, ubearbeidd eller bearbeidd, men ikke spunnet; stry og avfall av lin
(herunder garnavfall og opprevne filler).
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53.02 Hamp (Cannabis sativa L.), ubearbeidd eller bearbeidd, men ikke
spunnet; stry og avfall av hamp (herunder garnavfall og opprevne filler).

53.03 Jute og andre tekstilfibrer av bast (unntatt lin, hamp og rami),
ubearbeidde eller bearbeidde, men ikke spunnet; stry og avfall av disse
fibrer (herunder garnavfall og opprevne filler).

53.04 Sisal og andre tekstilfibrer av slekten Agave, ubearbeidde eller
bearbeidde, men ikke spunnet; stry og avfall av disse fibrer (herunder
garnavfall og opprevne filler).

53.05 Kokosfibrer, abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee), rami og andre
vegetabilske tekstilfibrer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted,
ubearbeidde eller bearbeidde, men ikke spunnet; stry, noils og avfall av
disse fibrer (herunder garnavfall og opprevne filler).

53.06 Garn av lin.

53.07 Garn av jute eller andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon
53.03.

53.08 Garn av andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn.

53.10 Vevnader av jute eller andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon
53.03.

54.01 Sytråd av syntetiske eller kunstige filamenter, også i detaljopplegging.

- av syntetiske filamenter

5401.10900 - - andre

- av kunstige filamenter

5401.20900 - - andre

54.02 Garn av syntetiske filamenter (unntatt sytråd), ikke i detaljopplegging,
herunder syntetiske monofilamenter med lengdevekt mindre enn 67
desitex.

54.03 Garn av kunstige filamenter (unntatt sytråd), ikke i detaljopplegging,
herunder kunstige monofilamenter med lengdevekt mindre enn 67
desitex.

5403.10000 - høystyrkegarn av viskoserayon

5403.20000 - teksturert garn

- annet garn, enkelt:

5403.31000 - - av viskoserayon, ikke snodd eller snodd høyst 120 ganger pr. meter

5403.32000 - - av viskoserayon, snodd mer enn 120 ganger pr. meter

5403.33000 - - av celluloseacetat

5403.39000 - - ellers
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- annet garn, flerlagt (tvunnet) eller kabelslått:

5403.41000 - - av viskoserayon

5403.42000 - - av celluloseacetat

5403.49000 - - annet

54.04 Syntetiske monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og med et
største tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) av
syntetiske tekstilmaterialer med en synlig bredde høyst 5 mm.

5404.10000 - monofilamenter

- andre

5404.90900 - - ellers

54.05 Kunstige monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og med et
største tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) av
kunstige tekstilmaterialer med en synlig bredde høyst 5 mm.

- plater og strimler tvunnet som garn, til bruk for knyting og pakking

5405.00900 - - ellers

54.07 Vevnader av syntetisk filamentgarn, herunder vevnader fremstilt av
materialer som hører under posisjon 54.04.
- vevnader fremstilt av strimler eller liknende:

5407.20100 - - vevnader til produksjon av tepper importert av teppeprodusenter

- andre vevnader:

5407.91100 - - vevnader til produksjon av tepper importert av teppeprodusenter

55.01 Syntetisk fiberkabel.

55.02 Kunstig fiberkabel.

55.03 Syntetiske stapelfibrer, ikke kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen
måte for spinning.

55.04 Kunstige stapelfibrer, ikke kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte
for spinning.

55.05 Avfall (herunder noils, garnavfall og opprevne filler) av syntetiske eller
kunstige tekstilfibrer.

55.06 Syntetiske stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for
spinning.

55.07 Kunstige stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for
spinning.

55.08 Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, også i detaljopplegging.
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- av syntetiske stapelfibrer:

5508.10900 - - annen

- av kunstige stapelfibrer:

5508.20900 - - annen

55.09 Garn (unntatt sytråd) av syntetiske stapelfibrer, ikke i detaljopplegging.

55.10 Garn (unntatt sytråd) av kunstige stapelfibrer, ikke i detaljopplegging.

56.03 Fiberduk (“nonwovens”), også impregnert, overtrukket, belagt eller
laminert.
- av syntetiske eller kunstige filamenter:

- - med vekt høyst 25 gram pr. m²:

5603.11100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - med vekt over 25 gram pr. m², men høyst 70 gram pr. m²:

5603.12100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m²:

5603.13100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - med vekt over 150 gram pr. m²:

5603.14100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- annen:

- - med vekt høyst 25 gram pr. m²:

5603.91100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - med vekt over 25 gram pr. m², men høyst 70 gram pr. m²:

5603.92100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m²:

5603.93100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - med vekt over 150 gram pr. m²:

5603.94100 - - - til bruk i produksjon

56.04 Tråd og snor av gummi overtrukket med tekstilmateriale; tekstilgarn samt
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strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05,
impregnert, overtrukket, belagt eller omsluttet med gummi eller plast.

- tråd og snor av gummi, overtrukket med tekstilmateriale

5604.10100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- høystyrkegarn av polyester, nylon eller andre polyamider eller av
viskoserayon, impregnert eller overtrukket:

5604.20200 - - andre, unntatt i detaljopplegning

- ellers:

5604.90100 - - “semi”-kirurgisk tråd av rayon

5604.90200 - - annen, unntatt i detaljopplegning

56.05 Metallisert garn, også omspunnet, fremstilt av tekstilgarn samt strimler og
liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, i forbindelse med
metall i form av tråd, strimler eller pulver eller overtrukket med metall.

5605.00900 - annet

56.07 Hyssing, snører, liner og tau, også flettet, impregnert, overtrukket, belagt
eller omsluttet med gummi eller plast.

5607.10000 - av jute eller andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon 53.03

- av sisal eller andre tekstilfibrer av slekten Agave:

5607.29000 - - andre

5607.30000 - av abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee) eller andre harde (blad-)
fibre

5607.90000 - ellers

58.03 Slyngvevnader, unntatt bånd som hører under posisjon 58.06.

- av bomull:

5803.10100 - - Lenovevnader importert av fabrikker for medisinske formål til bruk i
produksjon

- av andre tekstilmaterialer:

5803.90100 - - Lenovevnader importert av fabrikker for medisinske formål til bruk i
produksjon

58.06 Vevde bånd, unntatt varer som hører under posisjon 58.07; bånd uten veft
som består av sammenklebte, parallellagte varptråder (“bolduc”).

- andre vevde bånd:
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- - av bomull:

5806.31100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:

5806.32100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - av andre tekstilmaterialer:

5806.39100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

58.11 Tekstilprodukter som metervare, bestående av ett eller flere lag
tekstilmateriale sammenføyd med stopningsmateriale ved søm eller på
annen måte, unntatt broderier som hører under posisjon 58.10.

5811.00100 - to- eller flerlags bomullsvevnad, sammenføyd med selvklebende
gummi, til bøker eller liknende

59.01 Tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige
stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av bokpermer eller
liknende; kalkerlerret; preparert malerlerret; “rullebook” og liknende
stivet tekstilstoff av det slag som brukes til framstilling av hatter.

5901.10000 - tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige
stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av bokpermer eller liknende

59.03 Tekstilstoff impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast,
unntatt tekstilstoff som hører under posisjon 59.02.
- med polyvinylklorid:

5903.10100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- med polyuretan:

5903.20100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- ellers:

5903.90100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

59.11 Tekstilvarer til teknisk bruk, som spesifisert i note 7 til dette kapittel.

5911.10000 - tekstilstoff, filt og vevnad fôret med filt, som er overtrukket, belagt eller
laminert med gummi, lær eller annet materiale, av det slag som brukes til
fremstilling av kardebeslag samt liknende stoffer av det slag som nyttes
til annen teknisk bruk, herunder vevde bånd av fløyel som er impregnert
med gummi, for overtrekk av vevespindler
- tekstilstoff og filt, endeløse eller forsynt med forbindelsesutstyr, av det
slag som brukes i papirmaskiner eller liknende maskiner (f.eks. for
papirmasse eller asbestsement):

5911.31000 - - med vekt under 650 gram pr. m²
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5911.32000 - - med vekt minst 650 gram pr. m²

- presseduk av det slag som nyttes i oljepresser eller liknende, herunder
presseduk av menneskehår:

5911.40100 - - til bruk i oljepresser

5911.40900 - - annen

- ellers:

5911.90100 - - kurver for oljepresser

5911.90900 - - ellers

61.15 Strømpebukser, strømper, sokker og liknende, herunder strømper som
brukes av personer med åreknuter, og fottøy uten påsatt såle, av trikotasje.

- strømpebukser:

- - av syntetiske tekstilfibrer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som
er mindre enn 67 desitex:

6115.11100 - - - strømper som brukes av personer med åreknuter

- - av syntetiske tekstilfibrer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som
er minst 67 desitex:

6115.12100 - - - strømper som brukes av personer med åreknuter

- - av andre tekstilmaterialer:

6115.19100 - - - strømper som brukes av personer med åreknuter

- strømper og knestrømper for damer hvor det enkelte garn har en
lengdevekt som er mindre enn 67 desitex:

6115.20100 - - understrømper som brukes av personer med åreknuter, knebeskyttere

- ellers:

- - av ull eller fine dyrehår:

6115.91100 - - - understrømper som brukes av personer med åreknuter og knebe-
skyttere

- - av bomull:

6115.92100 - - - understrømper som brukes av personer med åreknuter og knebe-
skyttere

- - av syntetiske tekstilfibre:

6115.93100 - - - understrømper som brukes av personer med åreknuter og knebe-
skyttere
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- - av andre tekstilmaterialer:

6115.99100 - - - understrømper som brukes av personer med åreknuter og knebe-
skyttere

62.15 Slips og liknende varer.

62.17 Annet ferdig tilbehør til klær; deler til klær eller deler til tilbehør til klær,
unntatt deler som hører under posisjon 62.12.

- deler:

6217.90100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

63.05 Sekker og poser, av det slag som brukes som emballasje.

- av jute eller av andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon
53.03:

6305.10100 - - av jute

68.04 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende, uten stativer, for
sliping, kvessing, polering, avretting eller skjæring, bryne- eller
polérsteiner for hånd, og deler dertil, av naturlig stein, av agglomererte,
naturlige eller kunstige slipestoffer eller av keramisk materiale, også med
deler av andre materialer.

6804.10000 - møllesteiner og slipesteiner for maling, sliping eller defibrering

- andre møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende:

6804.21000 - - av agglomererte syntetiske eller naturlige diamanter

6804.22000 - - av andre agglomererte slipestoffer eller av keramikk

6804.23000 - - av naturlig stein

68.12 Bearbeidede asbestfibrer; blandinger på basis av asbest eller på basis av
asbest og magnesiumkarbonat; varer av slike blandinger eller av asbest
(f.eks. tråd, vevnader, klær, hodeplagg, fottøy, pakninger), også
forsterkede, unntatt varer som hører under posisjon 68.11 eller 68.13.

6812.10000 - bearbeidede asbestfibrer; blandinger på basis av asbest eller på basis av
asbest og magnesiumkarbonat

6812.20000 - garn og tråd

6812.30000 - snører og liner, også flettede

- klær, tilbehør til klær, fottøy og hodeplagg

6812.50100 - - av det slag som brukes av brannmenn

69.02 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og liknende ildfaste, keramiske
bygningsvarer, unntatt slike som er fremstilt av kiselholdig fossilmel eller
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liknende kiselholdige jordarter.
- med innhold av mer enn 50 vektprosent, enkeltvis eller samlet, av
grunnstoffene Mg, Ca eller Cr uttrykt som MgO, CaO, eller Cr2O3:

6902.10100 - - importert av fabrikker til egen bruk

- med innhold av mer enn 50 vektprosent aluminiumoksid (Al2O3),
silisiumdioksid (SiO2) eller en blanding eller forbindelse av disse
produkter:

6902.20100 - - importert av fabrikker til egen bruk

- ellers:

6902.90100 - - - importert av fabrikker til egen bruk

69.03 Andre ildfaste, keramiske varer (f.eks. retorter, digler, mufler, dyser,
stoppere, rør og stenger), unntatt slike som er fremstilt av kiselholdig
fossilmel eller liknende kiselholdige jordarter.
- med innhold av mer enn 50 vektprosent grafitt eller annet karbon eller
en blanding av slike produkter

6903.10200 - - digler

6903.10300 - - andre, til bruk i laboratorier:

- med innhold av mer enn 50 vektprosent aluminiumoksid (Al2O3) eller
en blanding eller forbindelse av aluminiumoksid og silisiumdioksid
(SiO2):

6903.20200 - - digler

6903.20300 - - andre, til bruk i laboratorier

- ellers:

6903.90200 - - digler

6903.90300 - - andre, til bruk i laboratorier

69.09 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av keramiske
materialer; keramiske krybber, kar og liknende beholdere av det slag som
brukes i landbruket; keramiske krukker og liknende beholdere av det slag
som brukes til transport eller emballering av varer.
- laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk av keramiske
materialer:

6909.11000 - - av porselen

6909.12000 - - varer som har en hårdhet på minst 9 på Mohs skala

6909.19000 - - ellers

70.01 Glasskår og annet glassavfall; glassmasse.
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70.02 Glass i kuler (unntatt mikrosfærer (refleksperler) som hører under
posisjon 70.18), stenger eller rør, ubearbeidede.

70.07 Sikkerhetsglass som består av herdet eller laminert glass.

- herdet sikkerhetsglass:

- - annet

7007.19100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- laminert sikkerhetsglass:

- - annet

7007.29100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

70.08 Isolasjonsglass som består av flere lag.

7008.00100 - importert av fabrikker til bruk i produksjon

70.10 Ballonger, flasker, flakonger, krukker, ampuller og andre beholdere, av
glass, av det slag som brukes til transport eller emballering av varer;
konserveringsglass; propper, lokk og andre lukkeanordninger, av glass.

7010.20000 - propper, lokk og andre lukkeanordninger

- ellers, med rominnhold:

- - over 1 l

7010.91900 - - - ellers

- - over 0,33 l men høyst 1 l

7010.92900 - - - ellers

- - over 0,15 l men høyst 0,33 l

7010.93900 - - - ellers

- - høyst 0,15 l

7010.94900 - - - ellers

70.11 Åpne glasskolber og åpne, bearbeidde glassrør samt deler dertil av glass,
uten tilbehør, for glødelamper, lysrør, katodestrålerør eller liknende.

70.15 Urglass og liknende samt ikke-korrigerende eller korrigerende brilleglass,
buede, bøyde eller liknende, ikke optisk bearbeidede; hule glasskuler og
segmenter derav til fremstilling av urglass og liknende samt brilleglass.

7015.10000 - korrigerende brilleglass
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70.19 Glassfibrer (herunder glassull) og varer derav (f.eks. garn, vevnader).

- lunter, forgarn, garn og oppskårne bunter:

7019.11000 - - oppskårne bunter med lengde høyst 50 mm

7019.12000 - - forgarn

7019.19000 - - andre

- tynn duk, matter, plater og liknende ikke vevde produkter:

7019.31000 - - matter

- - andre

7019.39100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- ellers

7019.90200 - - andre, til bruk i produksjon

71.01 Natur- eller kulturperler, også bearbeidde eller sorterte, men ikke trædd
på snor, og ikke monterte eller innfattede; natur- eller kulturperler som av
transporthensyn er midlertidig trædd på snor.

71.02 Diamanter, også bearbeidde, men ikke monterte eller innfattede.

71.03 Edle steiner (unntatt diamanter) og halvedle steiner, også bearbeidde eller
sorterte, men ikke trædd på snor, og ikke monterte eller innfattede;
usorterte, edle steiner (unntatt diamanter) og halvedle steiner, som av
transporthensyn er midlertidig trædd på snor.

71.04 Syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, også bearbeidde
eller sorterte, men ikke trædd på snor, og ikke monterte eller innfattede;
usorterte, syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, som av
transporthensyn er midlertidig trædd på snor.

71.05 Støv og pulver av naturlige eller syntetiske edle eller halvedle steiner.

71.06 Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), ubearbeidd eller som
halvfabrikater eller i pulverform.

- annet:

7106.9100 - - ubearbeidd

71.10 Platina, ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i pulverform.

- platina:

- - ubearbeidd eller i pulverform

7110.11100 - - - ubearbeidd



115

HS kode Jordansk varenr. Varebeskrivelse

- palladium :

- - ubearbeidd eller i pulverform

7110.21100 - - - ubearbeidd

- rhodium :

- - ubearbeidd eller i pulverform

7110.31100 - - - ubearbeidd

- iridium, osmium and ruthenium :

- - ubearbeidd eller i pulverform

7110.41100 - - - ubearbeidd

71.12 Avfall og skrap av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall;
annet avfall og skrap som inneholder edelt metall eller forbindelser av
edelt metall, av det slag som hovedsakelig brukes til gjenvinning av edelt
metall.

71.13 Smykkevarer og deler derav, av edelt metall eller av metall plettert med
edelt metall.
- av edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med
edelt metall:
- - av annet edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert
med edelt metall.

7113.19100 - - - av gull

71.18 Mynter.

72.01 Råjern og speiljern i barrer, blokker eller i andre ubearbeidde former.

72.02 Ferrolegeringer.

72.03 Jern- og stålprodukter fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm og
andre jern- og stålsvamper, i klumper, pelleter eller liknende former; jern
med en renhet av minst 99,94 vektprosent, i klumper, pelleter eller
liknende former.

72.04 Avfall og skrap av jern eller stål; blokker (ingots) fremstilt ved
omsmelting av skrap av jern eller stål.

7204.10000 - avfall og skrap av støpejern.

- avfall og skrap av legert stål:

7204.21000 - - av rustfritt stål

7204.29000 - - ellers
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7204.30000 - avfall og skrap av fortinnet jern eller stål

- annet avfall og skrap:

7204.41000 - - spon fra dreiing, saging, fresing, utstansing eller liknende, også i
bunter

7204.49000 - - ellers

- blokker (ingots) fremstilt ved omsmelting av skrap av jern eller stål

7204.50100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

72.05 Granulater og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål.

72.06 Jern og ulegert stål i blokker (ingots) eller andre ubearbeidde former
(unntatt jern som hører under posisjon 72.03).

7206.10000 - blokker (ingots)

72.07 Halvfabrikater av jern eller ulegert stål.

72.08 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600
med mer, varmvalsede, uten plettering, belegg eller overdrag.

72.09 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600
med mer, kaldvalsede, uten plettering, belegg eller overdrag.

72.10 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600
med mer, med plettering, belegg eller overdrag.

72.11 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde under 600
med mer, uten plettering, belegg eller overdrag.

72.12 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde under 600
med mer, med plettering, belegg eller overdrag.

72.16 Profiler av jern eller ulegert stål.

72.17 Tråd av jern eller ulegert stål.

- ikke belagt eller overtrukket, også polert:

7217.10200 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- belagt eller overtrukket med sink:

7217.20200 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- belagt eller overtrukket med andre uedle metaller:

7217.30200 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- andre:

7217.90200 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon
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72.18 Rustfritt stål i blokker (ingots) eller andre, ubearbeidde former;
halvfabrikater av rustfritt stål.

72.19 Flatvalsede produkter av rustfritt stål, med bredde minst 600 mm.

72.20 Flatvalsede produkter av rustfritt stål, med bredde under 600 mm.

72.21 Stenger av rustfritt stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer
eller ruller.

72.22 Andre stenger av rustfritt stål; profiler av rustfritt stål.

- stenger ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller
strengpressede:

7222.11000 - - med sirkelrundt tverrsnitt

7222.19000 - - andre

7222.20000 - stenger ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte

7222.30000 - andre stenger

72.23 Tråd av rustfritt stål.

72.24 Annet legert stål i blokker (ingots) eller andre, ubearbeidde former;
halvfabrikater av annet legert stål.

72.25 Flatvalsede produkter av annet legert stål, med bredde minst 600 mm.

72.26 Flatvalsede produkter av annet legert stål, med bredde under 600 mm.

72.27 Stenger av annet legert stål; varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede
ringer eller ruller.
- hurtigstål:

7227.10100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- stenger av silicomangan stål:

7227.20100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- ellers:

7227.90100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

72.28 Andre stenger av annet legert stål; profiler av annet legert stål; hule
borstenger av legert eller ulegert stål.

72.29 Tråd av annet legert stål.

- hurtigstål:

7229.10100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon
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- av silicomangan stål:

7229.20100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- ellers:

7229.90100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

73.02 Følgende skinnemateriell av jern eller stål, til jernbaner eller sporveger:
skinner, motskinner og tannskinner, sporvekseltunger, sporkryss,
sporvekselstag og andre deler til sporveksler, sviller, lasker, skinnestoler,
stolkiler, underlagsplater, klemplater, traversjern og annet spesielt
materiell til sammenføyning eller festing av skinner.

73.04 Rør og hule profiler, sømløse, av jern (unntatt støpejern) eller stål.

- rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger (“pipelines”):

7304.10100 - - rør med sirkelrundt tverrsnitt

- fôringsrør, produksjonsrør og borerør av det slag som brukes ved boring
etter olje eller gass:

- - andre:

7304.29100 - - - rør med sirkelrundt tverrsnitt

- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av jern eller ulegert stål:

- - kaldtrukne eller kaldvalsede:

7304.31200 - - - andre rør

- - ellers:

7304.39200 - - - andre rør

- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål:

- - kaldtrukne eller kaldvalsede:

7304.41200 - - - andre rør

- - ellers:

7304.49200 - - - andre

- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål:

- - kaldtrukne eller kaldvalsede:

7304.51200 - - - andre rør
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- - ellers:

7304.59200 - - - andre

73.08 Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt prefabrikerte bygninger som hører
under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner,
sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer
og karmer dertil og dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av
jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål,
bearbeidde til bruk i konstruksjoner.

- andre:

7308.90100 - - rammeverk for drivhus

7308.90200 - - rammeverk for betongtak

73.10 Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av jern
eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller
flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fóret eller
varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.
- med rominnhold under 50 liter:

- - bokser som skal lukkes ved lodding eller falsing:

7310.21200 - - - bokser til emballering av kjøttretter eller drikkevarer

- - ellers:

7310.29200 - - - bokser til emballering av kjøttretter eller drikkevarer

73.11 Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser.

73.14 Duk (også endeløs), gitter og netting av jern- eller ståltråd; strekkmetall
av jern eller stål.

- vevet duk:

- - annen vevet duk, av rustfritt stål

7314.14200 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - ellers:

7314.19200 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

73.21 Ovner (herunder slike som kan benyttes til sentraloppvarming), kaminer,
komfyrer, griller, kullpanner, gassapparater, tallerkenvarmere og liknende
ikkeelektriske husholdningsapparater samt deler dertil, av jern eller stål.

- deler:

7321.90100 - - deler til komfyrer (unntatt karrosseri og deler dertil), importert av
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fabrikker til bruk i produksjon

7321.90200 - - deler til andre ovner (unntatt karrosseri og deler dertil), importert av
fabrikker til bruk i produksjon

73.22 Radiatorer for sentraloppvarming, ikke elektrisk oppvarmet, og deler
dertil, av jern eller stål; varmluftaggregater og varmluftfordelere
(herunder apparater som også kan avgi frisk eller kondisjonert luft), ikke
elektrisk oppvarmet, med motordrevet vifte eller blåser, samt deler dertil,
av jern eller stål.

- radiatorer og deler dertil:

- - andre:

7322.19100 - - - over- og frontdeksler til radiatorer, importert av fabrikker til bruk i
industrien

73.25 Andre støpte varer av jern eller stål.

- andre:

7325.91000 - - malelegemer og liknende varer til bruk i møller

73.26 Andre varer av jern eller stål.

- smidde eller utstansede, men ikke videre bearbeidde:

- - andre:

7326.19400 - - - deksler og bunner til sprayere, importert direkte av fabrikker til bruk i
industrien

- varer av jern- eller ståltråd

- ellers:

7326.90400 - - deksler og bunner til sprayere, importert direkte av fabrikker til bruk i
industrien

74.01 Kobbermatte; sementkobber (utfelt kobber).

74.02 Uraffinert kobber; kobberanoder for elektrolytisk raffinering.

74.03 Raffinert kobber og kobberlegeringer, i ubearbeidet form.

74.04 Avfall og skrap av kobber.

74.05 Kobberforlegeringer.

7405.00100 - fosforkobber som inneholder høyst 15 vektprosent fosfor
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7405.00900 - ellers

74.06 Pulver og flak av kobber.

74.07 Stenger og profiler av kobber.

74.08 Tråd av kobber.

74.09 Plater og bånd av kobber med tykkelse over 0,15 mm.

- av raffinert kobber:

7409.11000 - - i ruller

- - ellers:

7409.19100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- av legeringer av kobber-sink (messing):

7409.21000 - - i ruller

- - ellers:

7409.29100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- av legeringer av kobber-tinn (bronse):

7409.31000 - - i ruller

- - ellers:

7409.39100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

7409.40000 - av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av
kobber-nikkel-sink (nysølv)

7409.90000 - av andre kobberlegeringer

74.11 Rør av kobber.

- av raffinert kobber:

7411.10100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- av kobberlegeringer:

- - av legeringer av kobber-sink (messing):

7411.21100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon
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- - av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av
kobber-nikkel-sink (nysølv):

7411.22100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - ellers:

7411.29100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

74.17 Koke- og varmeapparater av de slag som brukes i husholdningen, ikke
elektriske, samt deler dertil, av kobber .

7417.00100 - separate deler til koke- og varmeapparater

74.19 Andre varer av kobber.

- andre:

- - støpte, utstansede eller smidde, men ikke videre bearbeidete

7419.91300 - - - halvferdige celler til produksjon av radiatorer

- - ellers:

7419.99300 - - - halvferdige celler til produksjon av radiatorer

7499.99400 - - - artikler brukt som deler til kassettbånd

75.01 Nikkelmatte, nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter ved
framstilling av nikkel.

7501.10000 - nikkelmatte

7501.20000 - nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter ved fremstilling av nikkel

75.02 Ubearbeidd nikkel

7502.10000 - ulegert nikkel

7502.20000 - nikkellegeringer

75.03 Avfall og skrap av nikkel.

75.04 Pulver og flak av nikkel.

75.05 Stenger, profiler og tråd av nikkel.

- stenger og profiler:

7505.11000 - - av ulegert nikkel

76.01 Ubearbeidd aluminium.

76.02 Avfall og skrap av aluminium.
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76.03 Pulver og flak av aluminium.

76.05 Tråd av aluminium.

- av ulegert aluminium:

- - med største tverrmål over 7 med mer:

7605.11100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - annen:

7605.19100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- av aluminiumlegeringer:

- - med største tverrmål over 7 med mer:

7605.21100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - annen:

7605.29100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

76.06 Plater og bånd av aluminium med tykkelse over 0,2 mm.

- kvadratiske eller rektangulære:

- - av ulegert aluminium:

7606.11500 - - - umalte, kuttede plater til produksjon av kjøkkentøy

7606.11600 - - - andre, importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - av aluminiumslegeringer:

7606.12400 - - - umalte, kuttede plater til produksjon av kjøkkentøy

7606.12500 - - - andre, importert av fabrikker til bruk i produksjon

- andre:

- - av ulegert aluminium:

7606.91500 - - - umalte, kuttede plater til produksjon av kjøkkentøy

7606.91600 - - - andre, importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - av aluminiumslegeringer:

7606.92500 - - - umalte, kuttede plater til produksjon av kjøkkentøy
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7606.92600 - - - andre, importert av fabrikker til bruk i produksjon

76.07 Folier av aluminium (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast
eller liknende materiale), med tykkelse høyst 0,2 mm (underlag ikke
medregnet).

- uten underlag:

- - valsede, men ikke videre bearbeidete:

7607.11200 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - andre

7607.19200 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

7607.20000 - med underlag

76.12 Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av
aluminium (herunder rørformede beholdere og tuber), for ethvert
materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med
rominnhold høyst 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten
mekanisk eller termisk utstyr.

- andre:

7612.90200 - - beholdere til transport av melk

7612.90700 - - - andre, importert av fabrikker til bruk i produksjon

76.13 Beholdere av aluminium for komprimerte eller flytende gasser.

76.16 Andre varer av aluminium.

- andre:

- - ellers:

7616.99500 - - - skiver importert av fabrikker til produksjon av myke tuber

78.01 Ubearbeidd bly.

- raffinert bly:

7801.10900 - - ellers

- annet:

- - hvor vektandelen av antimon stgjør det viktigste andre legeringsemne:

7801.91900 - - - ellers
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- - annet:

7801.99900 - - - ellers

78.02 Avfall og skrap av bly.

78.04 Plater, bånd og folier av bly; pulver og flak av bly.

78.06 Andre varer av bly.

7806.00100 - sammenklembare tuber for pastaer

79.01 Ubearbeidd sink.

79.02 Avfall og skrap av sink.

79.03 Støv, pulver og flak av sink.

79.05 Plater, bånd og folier av sink.

79.07 Andre varer av sink.

7907.00200 - sammenklembare tuber for pastaer

80.01 Ubearbeidet tinn.

80.02 Avfall og skrap av tinn.

80.05 Folier av tinn (også trykte eller med et underlag av papir, papp, plast eller
liknende materiale), med tykkelse høyst 0,2 mm (underlag ikke
medregnet); pulver og flak av tinn.

80.07 Andre varer av tinn.

8007.00100 - beholdere med korker til emballering av industriprodukter

8007.00200 - sammenklembare tuber for pastaer

81.01 Wolfram og varer derav, herunder avfall og skrap.

810110000 - pulver

- annet:

8101.91000 - - ubearbeidet wolfram, herunder stenger som er fremstilt bare ved
sintring; avfall og skrap

8101.92000 - - stenger, andre enn de som er fremstilt bare ved sintring, profiler,
plater, bånd og folier

8101.93000 - - tråd

81.02 Molybden og varer derav, herunder avfall og skrap.
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81.03 Tantal og varer derav, herunder avfall og skrap.

- ubearbeidet tantal, herunder stenger som er framstilt bare ved sintring;
avfall og skrap; pulver

8103.10100 - - ubearbeidet tantal

8103.10900 - - uberabeidet tantal

8103.90000 - ellers

81.04 Magnesium og varer derav, herunder avfall og skrap.

81.05 Koboltmatte og andre mellomprodukter fra koboltframstillingen; kobolt
og varer derav, herunder avfall og skrap.
- koboltmatte og andre mellomprodukter fra koboltfremstillingen;
ubearbeidet kobolt; avfall og skrap; pulver:

8105.10100 - - avfall og skrap: pulver

8105.10900 - - ellers

8105.90000 - ellers

81.06 Vismut og varer derav, herunder avfall og skrap.

8106.00100 - ubearbeidd

8106.00900 - ellers

81.07 Kadmium og varer derav, herunder avfall og skrap.

- ubearbeidet kadmium; avfall og skrap; pulver:

8107.10100 - - ubearbeidet kadmium

8107.10900 - - ellers

8107.90000 - ellers

81.08 Titan og varer derav, herunder avfall og skrap.

- ubearbeidet titan; avfall og skrap; pulver:

8108.10100 - - ubearbeidd titan

8108.10900 - - ellers

8108.90000 - ellers

81.09 Zirkonium og varer derav, herunder avfall og skrap.
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- ubearbeidet zirkonium; avfall og skrap; pulver:

8109.10100 - - ubearbeidd zirkonium

8109.10100 - - ellers

8109.90000 - ellers

81.10 Antimon og varer derav, herunder avfall og skrap.

8110.00100 - ubearbeidd antimon

8110.00900 - ellers

81.11 Mangan og varer derav, herunder avfall og skrap.

8111.00100 - ubearbeidd mangan

8111.00900 - ellers

81.12 Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niob
(kolumbium), rhenium og tallium samt varer av disse metaller, herunder
avfall og skrap.
- beryllium:

8112.11000 - - ubearbeidd, avfall og skrap; pulver

8112.19000 - - ellers

- krom:

8112.20100 - - ubearbeidd

8112.20900 - - ellers

- germanium:

8112.30100 - - ubearbeidd

8112.30900 - - ellers

- vanadium:

8112.40100 - - ubearbeidd

8112.40900 - - ellers

- ellers:

- - ubearbeidd; avfall og skrap; pulver:
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8112.91100 - - - ubearbeidd

8112.91900 - - - ellers

8112.29900 - - ellers

81.13 Cermeter og varer derav, herunder avfall og skrap.

8113.00100 - ubearbeidd

8113.00900 - ellers

82.01 Håndverktøy og håndredskaper av følgende slag: spader, skuffer,
rotøkser, hakker, skyfler, greip, høygafler, river og raker; økser og
liknende hoggeredskaper; beskjæresakser, alle slags; ljåer, sigder,
hekksakser, tømmerkiler og andre håndredskaper av de slag som brukes i
jord-, hage- eller skogbruk.
- beskjæresakser til bruk for en hånd (herunder tranchersakser)

8201.50100 - - tranchersakser

- andre håndredskaper av de slag som brukes i jord-, hage- eller skogbruk:

8201.90900 - - ellers

82.02 Håndsager; blad for alle slags sager (herunder spalte- og slissesagblad og
sagblad uten tenner).

8202.10000 - håndsager

8202.20000 - båndsagblad

8202.40000 - kjedesagblad

- andre sagblad:

8202.99000 - - ellers

82.03 Filer, rasper, tenger (herunder avbitertenger), knipetenger, pinsetter,
blikksakser, rørkuttere, boltsakser, hulltenger, hullpiper og liknende
håndverktøy.

82.04 Skiftenøkler og fastnøkler til bruk for hånd (herunder momentnøkler, men
ikke gjengetappenøkler); utskiftbare piper for pipenøkler, også med
håndtak.

82.05 Håndverktøy eller håndredskaper (herunder glass-skjærediamanter), ikke
nevnt eller innbefattet annet sted; blåselamper; skrustikker, skrutvinger og
liknende, unntatt deler og tilbehør til verktøymaskiner; ambolter;
feltesser; slipeskiver og slipesteiner med stativ, for hånd- eller fotkraft.

8205.10000 - bore- og gjengeverktøy

8205.20000 - hammere og slegger
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8205.30000 - høvler, stemjern, huljern og liknende verktøy for trebearbeiding

8205.40000 - skrutrekkere

- annet håndverktøy eller andre håndredskaper (herunder glass-
skjærediamanter):

8205.59000 - - ellers

8205.60000 - blåselamper

8205.70000 - skrustikker, skrutvinger og liknende

8205.80000 - ambolter; feltesser; slipeskiver og slipesteiner med stativ, for hånd- eller
fotkraft
- sett av varer fra to eller flere av de foregående varenumre

8205.90900 - - ellers

82.07 Utskiftbart verktøy for håndverktøy, også mekaniske, eller for
verktøymaskiner (f.eks. for pressing, preging, stansing, gjenging, boring,
rømming, brotsjing, fresing, dreiing eller skrutrekking), herunder
trekkskiver eller pressdyser for metall, samt verktøy for berg- eller
jordboring.
- verktøy for berg- eller jordboring:

8207.13000 - - med arbeidende del av cermeter

8207.19000 - - andre, herunder deler

- trekkskiver eller pressdyser for metall:

8207.20900 - - ellers

- verktøy for pressing, preging eller stansing:

8207.30900 - - ellers

- gjengeverktøy:

8207.40900 - - ellers

8207.50000 - verktøy for boring, unntatt bergboring

8207.60000 - verktøy for rømming og brotsjing

8207.70000 - freseverktøy

8207.80000 - dreieverktøy

8207.90000 - annet utskiftbart verktøy
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82.08 Kniver og knivblad for maskiner eller mekaniske redskaper.

82.11 Kniver som ikke hører under noen annen posisjon i dette kapittel, med
skjærende egg, også sagtakket (herunder gartnerkniver), og blad dertil.

- ellers:

- - andre kniver med faste blad:

8211.92100 - - - gartnerkniver

- - andre kniver enn de med faste blad:

8211.93100 - - - gartnerkniver

83.01 Hengelåser og låser (nøkkellåser, kombinasjonslåser eller elektriske
låser), av uedelt metall; bøyler og rammer med lås, av uedelt metall;
nøkler til ovennevnte varer, av uedelt metall.

- andre låser:

8301.40100 - - låser til kofferter, håndvesker og liknende

- bøyler og rammer med lås:

8301.50100 - - låser til kofferter, håndvesker og liknende

83.02 Beslag og liknende varer, av uedelt metall, til møbler, dører, trapper,
vinduer, rullegardiner, karosserier, salmakerarbeider, kofferter, kister,
skrin eller liknende; knaggrekker, knagger, knekter og liknende utstyr, av
uedelt metall; trinser med festeinnretninger av uedelt metall; automatiske
dørlukkere av uedelt metall.
- trinser:

8302.20100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

83.05 Mekanismer av uedelt metall til løsbladpermer eller brevmapper,
brevklemmer, hjørneklemmer, binders, signalmerker til registre og
liknende kontorrekvisitter, av uedelt metall; hefter i remser (f.eks. til
kontorbruk, møbelstopning, emballering) av uedelt metall.

- ellers, herunder deler:

8305.90100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

83.07 Bøyelige rør av uedelt metall, med eller uten rørdeler (fittings).

- av jern eller stål:

8307.10100 - - bøyelige rør importert av clutch-produsenter til bruk i produksjon

83.08 Knepplåser, bøyler og rammer med knepplås, spenner, hekter, kroker,
maljer og liknende, av uedelt metall, av det slag som brukes til klær,
fottøy, markiser, håndvesker, reiseeffekter eller andre ferdige varer; rør-
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og splittnagler av uedelt metall; perler og paljetter av uedelt metall.

8308.10000 - hekter, kroker og maljer

- ellers, herunder deler:

8308.90100 - - knepplåser, bøyler og rammer med knepplås, spenner, hekter, og
liknende, av uedelt metall, av det slag som brukes til klær, fottøy,
reiseeffekter og andre artikler av lær og tekstiler

83.09 Propper, kapsler og lokk (herunder "crowncorks", skrukorker og
skjenkepropper), flaskekapsler, gjengede spunser, spunsdeksler, segl og
annet emballasjetilbehør, av uedelt metall.

- ellers:

8309.90400 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

84.03 Sentralvarmekjeler, unntatt kjeler som hører under posisjon 84.02.

8403.90000 - deler

84.07 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning og med frem- og
tilbakegående eller roterende stempel.

8407.10000 - motorer for luftfartøyer

- motorer med frem- og tilbakegående stempel av det slag som brukes til
fremdrift av motorkjøretøyer under kapittel 87:
- - med sylindervolum over 250 cm³, men høyst 1000 cm³:

8407.33300 - - - nye, importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - med sylindervolum over 1000 cm³:

8407.34300 - - - nye, importert av fabrikker til bruk i produksjon

84.08 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning (diesel-
eller semidieselmotorer).

8408.10000 - fremdriftsmotorer for fartøyer

- motorer av det slag som brukes for fremdrift av motorkjøretøyer som
hører under kapittel 87:

8408.20300 - - nye, importert av fabrikker til bruk i produksjon

84.11 Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines.

- deler:

8411.91000 - - til turbojetmotorer og turbopropmotorer

8411.99000 - - ellers
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84.12 Andre kraftmaskiner og motorer.

8412.90000 - deler

84.14 Luft- eller vakuumpumper, luft- eller andre gasskompressorer og vifter;
ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med innebygd vifte, også med
filter.

8414.10000 - vakuumpumper

- vifter:

- - andre:

8414.59100 - - - nye, importert av fabrikker til bruk i produksjon

- andre:

8414.80200 - - vannkjølte luftkompressorer

- deler:

8414.90300 - - nye, importert av fabrikker til bruk i produksjon

84.15 Luftkondisjoneringsapparater som består av en motordrevet vifte og
elementer for endring av temperatur og fuktighet, herunder slike apparater
der fuktigheten ikke kan reguleres særskilt.
- av det slag som brukes for mennesker, i motorkjøretøyer:

8415.20100 - - luftkondisjoneringsapparater til busser, importert av fabrikker som er
autoriserte til å sette sammen busser, til bruk i produksjon

84.16 Brennere til fyrsteder for flytende brensel, pulverisert fast brensel eller
gass; mekaniske stokere, herunder mekaniske fyrrister dertil, mekaniske
askefjernere og liknende utstyr.
- mekaniske stokere, herunder mekaniske fyrrister dertil, mekaniske
askefjernere og liknende utstyr

8416.30900 - - andre

- deler:

8416.90800 - - deler til andre apparater til bruk i industri eller landbruk

84.17 Industri- og laboratorieovner, herunder forbrenningsovner, ikke
elektriske.

8417.20000 - bakeriovner, herunder ovner for steking av kjeks

- andre:

8417.80900 - - ellers

- deler:
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8417.90100 - - deler til ovner under underposisjon 8417.10, 8417.801

84.18 Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller fryseutstyr, også elektriske;
varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under
posisjon 84.15.

- deler:

- - ellers

8418.99100 - - - kjøleapparater og fordampere

8418.99800 - - - andre deler til kjøleskap (unntatt karosseriet og deler dertil) importert
av fabrikker til bruk i produksjon

84.19 Apparater og andre innretninger, også med elektrisk oppvarming, for
behandling av materialer ved en prosess som krever endring i temperatur,
f.eks. oppvarming, koking, steking, destillering, rektifisering,
sterilisering, pasteurisering, damping, tørking, fordamping, kondensering
eller kjøling, unntatt husholdningsapparater; ikke elektriske
varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller magasineringstype.
- ikke-elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller
magasineringstype:

- - gassfyrte varmtvannsberedere

8419.11900 - - - andre

- deler

8419.90100 - - brennere til ikke-elektriske varmtvannsberedere importert av fabrikker
til bruk i produksjon

8419.90200 - - deler til apparater som legger et lag av kjemisk damp ved produksjon av
halvledere

8419.90300 - - - andre til bruk i industriell-, medisinsk- eller laboriatoriebruk

84.21 Sentrifuger, herunder tørkesentrifuger; apparater for filtrering eller
rensing av væsker eller gasser.

- apparater for filtrering eller rensing av væsker:

- - for filtrering av andre drikkevarer enn vann:

8421.22900 - - - ellers

- deler:

- - til sentrifuger, inkludert tørkesentrifuger:

8421.91100 - - - deler til sentrifuger til produksjon av halv-lederskiver
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8421.91200 - - - andre deler til apparater til bruk i industrien, til medisinsk bruk, til bruk
i laboratorier eller for miljøvern

- - andre:

8421.99100 - - - andre deler til apparater til bruk i industrien, til medisinsk bruk, til bruk
i laboratorier eller for miljøvern

8421.99200 - - - deler importert av fabrikker til bruk i produksjon

84.22 Oppvaskmaskiner; maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av
flasker eller andre beholdere; maskiner og apparater for fylling, lukking,
forsegling eller etikettering av flasker, bokser, sekker eller andre
beholdere; maskiner og apparater for kapsling av flasker, glass, krukker
og liknende beholdere; andre maskiner og apparater for innpakking eller
emballering av varer (herunder maskiner og apparater for emballering
med krympefolie); maskiner og apparater for karbonisering av
drikkevarer.

- deler:

8422.90900 - - ellers

84.23 Vekter og veieinnretninger (unntatt slike som er følsomme for 50 mg eller
mindre), herunder telle- og kontrollvekter; lodder til vekter, alle slags:

8423.20000 - vekter for kontinuerlig veiing av varer på transportbånd og liknende

8423.30000 - konstantvekter og vekter som veier forutbestemte vektmengder og
tømmer varene i sekker eller andre beholdere, herunder
doseringsvekter

- andre vekter og veieinnretninger:

- - med veiekapasitet over 30 kg, men ikke over 5000 kg:

8423.82900 - - - andre

- - ellers:

8423.89900 - - - andre

84.24 Mekaniske apparater (også for håndkraft) for spredning, sprøyting eller
forstøvning av væsker eller pulver; brannslokningsapparater, også ladde;
sprøytepistoler og liknende; dampblåse- eller sandblåsemaskiner og
liknende.
- dampblåse- eller sandblåsemaskiner og liknende:

8424.30900 - - ellers

- deler:
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8424.90100 - - - - til brannslokningsapparater

84.24.90300 - - deler til apparater til bruk i industrien, landbruket eller til medisinsk
bruk

84.25 Taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips"); vinsjer
og ankerspill; donkrafter.

8425.20000 - gruvesjaktvinsjer; vinsjer spesielt konstruert til bruk under jorden

- andre vinsjer; ankerspill:

8425.31000 - - drevet av elektrisk motor

8425.39000 - - andre

- donkrafter; apparater av det slag som brukes til løfting av kjøretøyer:

8425.41000 - - med stasjonære donkraftsystemer av den type som brukes i
bilverksteder

8425.49000 - - andre

84.26 Lossebommer til skip; kraner, herunder kabelkraner; mobile løfterammer;
portaltrucker og krantrucker.
- traverskraner, løpekraner, portalkraner, brukraner, mobile løfterammer
og portaltrucker:
- - mobile løfterammer på gummihjul samt portaltrucker:

8426.12100 - - - krantrucker

8426.12900 - - - andre

- - andre:

8426.19100 - - - utliggerkran

- - - andre:

8426.19900 - - - - ellers

- andre maskiner og apparater med egen fremdrift:

- - på gummihjul:

8426.41100 - - - krantrucker

- - - andre:

8426.41900 - - - - ellers

- - andre:
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8426.49900 - - - andre

- andre maskiner og apparater:

8426.91000 - - konstruert for montering på vegkjøretøyer

- - ellers:

8426.99900 - - - andre

84.27 Gaffeltrucker; andre trucker samt traller uten fremdriftsmotor, med løfte-
eller håndteringsutstyr.

84.28 Andre maskiner og apparater for løfting, håndtering, lasting eller lossing
(f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og taubaner).
- heiser og elevatorer med heisespann ("skips"):

8428.10900 - - andre

8428.20000 - pneumatiske elevatorer og transportører

- andre elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, for varer og
materialer:

8428.31000 - - spesielt konstruert til bruk under jorden

- - andre, av bøtte-(spann-)typen:

8428.32900 - - - andre

- - andre, av båndtypen:

8428.33900 - - - andre

- - ellers

8428.39900 - - - andre

8428.40000 - rulletrapper og rullende fortau

8428.50000 - skyveapparater for gruvevogner, traverser for lokomotiver eller
jernbanevogner, vogntippeapparater og liknende håndteringsutstyr for
jernbanevogner

8428.60000 - taubaner, stolheiser, skitrekk; trekkmekanismer for tau-/kabelbaner

- andre maskiner og apparater

8428.90900 - - ellers

84.30 Andre maskiner og apparater for flytting, planering, skraping, graving,
stamping, valsing, utvinning eller boring av jord, mineraler eller malmer;
påledrivere og påleopptrekkere; snøploger og snøfresere.
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- påledrivere og påleopptrekkere:

8430.10100 - - påleopptrekkere

84.33 Maskiner og apparater for innhøsting eller tresking, herunder halm-, høy-
eller fôrpresser; slåmaskiner og plenklippere; maskiner og apparater for
rensing, sortering eller gradering av egg, frukt eller andre
landbruksprodukter, unntatt maskiner og apparater som hører under
posisjon 84.37.

8433.90000 - deler

84.34 Melkemaskiner og meierimaskiner.

8434.90000 - deler

84.35 Presser, knusemaskiner og liknende maskiner og apparater til bruk ved
fremstilling av vin, sider, fruktsaft eller liknende drikkevarer.

8435.90000 - deler

84.36 Andre maskiner og apparater for landbruk, hagebruk, skogbruk, fjærfeavl
eller birøkt, herunder spireanlegg med mekanisk eller termisk utstyr;
rugemaskiner og kyllingmødre.

- deler:

8436.91000 - - til maskiner og apparater for fjærfeavl, rugemaskiner og kyllingmødre

8436.99000 - - ellers

84.37 Maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av frø, korn
eller tørkede belgfrukter; maskiner og apparater for mølleindustrien eller
for bearbeiding av korn eller tørkede belgfrukter, unntatt maskiner og
apparater av den typen som brukes i landbruket.

8437.90000 - deler

84.38 Maskiner og apparater som ikke hører under andre posisjoner i dette
kapittel, for industriell behandling eller fremstilling av matvarer eller
drikkevarer, unntatt maskiner og apparater for ekstraksjon eller
behandling av animalske eller fete vegetabilske oljer eller fett.

8438.90000 - deler

84.39 Maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av
cellulosefibermaterialer eller for fremstilling eller etterbehandling av
papir eller papp.

- deler:

8439.91000 - - til maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av
cellulosefibermaterialer

8439.99000 - - ellers
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84.40 Bokbindemaskiner og -apparater, herunder symaskiner for hefting av
bøker.

8440.90000 - deler

84.41 Andre maskiner og apparater for videre bearbeiding av papirmasse, papir
eller papp, herunder alle slags papir- og pappskjæremaskiner og -
apparater.

- deler

8441.90900 - - ellers

84.43 Trykkemaskiner, herunder blekkstråleskrivere, unntatt slike som hører
under posisjon 84.71; hjelpemaskiner og -apparater for trykkemaskiner.

8443.90000 - deler

84.51 Maskiner og apparater (unntatt maskiner som hører under posisjon 84.50)
for vasking, rensing, vriing, tørking, stryking, pressing (herunder
fikseringspressing), bleiking, farging, appretering, påføring av
overflatebelegg eller impregnering av tekstilgarn, tekstilstoff eller ferdige
tekstilvarer, samt maskiner til pålegging av masse på tekstilstoff eller
annet underlag ved fremstilling av golvbelegg som f.eks. linoleum;
maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking av
tekstilstoff.
- maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking av
tekstilstoff:

8451.50900 - - andre

- deler:

8451.90100 - - til bruk i produksjon

84.52 Symaskiner, unntatt symaskiner for hefting av bøker under posisjon
84.40; møbler, stativer og deksler spesielt innrettet for symaskiner;
symaskinnåler.

8452.10000 - symaskiner av husholdningstypen

8452.90000 - andre deler til symaskiner

84.53 Maskiner og apparater for beredning, garving eller annen bearbeiding av
huder, skinn eller lær, samt maskiner for fremstilling eller reparasjon av
fottøy eller andre varer av huder, skinn eller lær, unntatt symaskiner.

8453.90000 - deler

84.54 Konvertere, støpeøser, kokiller til støping av blokker (ingots) og
støpemaskiner av det slag som brukes i metallurgien eller i
metallstøperier.

8454.90000 - deler

84.55 Valseverk for metall og valser dertil.



139

HS kode Jordansk varenr. Varebeskrivelse

8455.30000 - valser til valseverk

8455.90000 - andre deler

84.62 Verktøymaskiner (herunder presser) for bearbeiding av metall ved
smiing, hamring eller preging; verktøymaskiner (herunder presser) for
bearbeiding av metall ved bøying, falsing, retting, oppretting, klipping,
lokking eller sporstansing; presser for bearbeiding av metall eller
metallkarbider, andre enn de som er nevnt foran.

- andre:

- - hydrauliske presser:

8462.91900 - - - andre

- - ellers:

8462.99900 - - - andre

84.66 Deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til
maskiner under posisjonene 84.56 –84.65, herunder holdere for verktøy
eller arbeidsstykke, selvåpnende gjengehoder, delehoder og annet spesielt
utstyr til verktøymaskiner; verktøyholdere for alle slags håndverktøy.

8466.10000 - verktøyholdere og selvåpnende gjengehoder

8466.20000 - holdere for arbeidsstykke

8466.30000 - delehoder og annet spesielt utstyr til verktøymaskiner

- andre:

- - til maskiner som hører under posisjon 84.64

8466.91100 - - - deler til maskiner for saging av halvlederstaver i skiver, eller
halvlederskiver til brikker

8466.91200 - - - deler til maskiner som skjærer i terninger, for rissing eller riping av
halvlederskiver

8466.91300 - - - deler til slipe-, polèr- og innhylling-/svøpemaskiner til halvlederskiver

8466.91900 - - - andre

8466.92000 - - til maskiner som hører under posisjon 84.65

- - til maskiner som hører under posisjonene 84.56 – 84.61:

8466.93100 - - - deler til fokusert ionestråle pregemaskiner, til produksjon eller
reparering av trådkors som lager mønster på halvlederutstyr
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8466.93200 - - - deler til laserkuttere for kutting av kontaktspor i halvlederproduksjon
ved hjelp av laserstråle

8466.93400 - - - deler til maskiner som produserer halvlederskiver, som kan bearbeide
ethvert materiale og som fjerner materiale ved hjelp av laser- eller
andre lys- eller fotonstråler

8466.93500 - - - deler til apparater som pussing eller rensing av halvlederskiver

8466.93900 - - - deler til maskiner som tørr-etser mønster på halvledermaterialer

8466.94 - - til maskiner som hører under posisjon 84.62 eller 84.63

84.68 Maskiner og apparater for lodding eller sveising, også anvendbare for
skjæring, unntatt slike som hører under posisjon 85.15; maskiner og
apparater for overflateherding med gass.

- andre maskiner og apparater:

8468.80900 - - andre

- deler:

8468.90900 - - ellers

84.69 Skrivemaskiner, unntatt skrivere som hører under posisjon 84.71;
tekstbehandlingsmaskiner.

84.70 Regnemaskiner og maskiner i lommeformat for registrering, lagring og
visning av opplysninger, med regnefunksjoner; bokholderimaskiner,
frankeringsmaskiner, billettmaskiner og liknende maskiner og apparater
med regneverk; kassakontrollapparater.

84.72 Andre maskiner og apparater til kontorbruk (f.eks. hektograf- eller
stensilduplikatorer, adressemaskiner, pengeseddelautomater, maskiner for
sortering, telling eller pakking av mynt, blyantspissemaskiner, perforér-
eller stiftemaskiner).

8472.10000 - duplikatorer

8472.20000 - adressemaskiner og adresseplatepregemaskiner

8472.30000 - maskiner for sortering eller bretting av post eller legging av post i
konvolutter eller for omvikling med bånd, maskiner for åpning, lukking
eller forsegling av post, samt maskiner for påsetting eller makulering av
frimerker

- andre:

8472.90100 - - maskiner for sortering, telling og pakking av mynt

8472.90900 - - ellers

84.74 Maskiner og apparater for sortering, sikting, harping, vasking, knusing,
maling, blanding eller elting av jord, stein, malm eller andre faste,
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mineralske materialer (herunder pulver og pasta); maskiner og apparater
for agglomerering, pressing eller forming av fast brensel, keramisk masse,
sement, kalk eller andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform;
maskiner til fremstilling av sandstøpeformer.

- deler:

8474.90900 - - ellers

84.75 Maskiner for montering av elektriske eller elektroniske lamper,
elektronrør eller lynlyslamper i glasskolbe (-rør); maskiner for
fremstilling eller bearbeiding av glass og glassvarer i varm tilstand.

8475.90000 - deler

84.77 Maskiner og apparater for bearbeiding av gummi eller plast eller for
fremstilling av varer av disse materialer, ikke nevnt eller innbefattet annet
sted i dette kapittel.

- deler:

8477.90100 - - deler til utstyr for innkapsling

8477.90900 - - ellers

84.78 Maskiner og apparater for bearbeiding av tobakk eller fremstilling av
tobakksvarer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

- maskiner og apparater:

8478.10900 - - andre

- deler:

8478.90100 - - til industri eller jordbruk

8478.90900 - - andre

84.79 Maskiner, apparater og mekaniske redskaper som har selvstendige
funksjoner, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.
- maskiner og apparater for anleggsarbeider, byggearbeider og liknende:

8479.10900 - - andre

- deler

8479.90100 - - til apparater til fysisk avsetting ved spruting på halvlederskiver

8479.90200 - - til apparater til påsetting av chips og “tape automated bonders” og “wire
bonders” til sammensetning av halvledere

8479.90300 - - til spinnemaskiner for belegging av halvlederskiver med fotografiske
emulsjoner
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8479.90400 - - til apparater for dyrking eller trekking av monokrystalhalvlederstaver

8479.90500 - - til apparater for våt-etsing, fremkalling, stipling eller rensing av
halvlederskiver og flate skjermer

8479.90600 - - til automatiserte maskiner for transport, og lagring av halvlederskiver,
skivekassetter og - bokser samt annet materiell for
halvlederkomponenter

8479.90700 - - til innpakningsutstyr for sammensetting av halvledere

8479.90800 - - til maskiner for epitaksialavsetning på halvlederbly

8479.90910 - - til maksiner for bøying, bretting og retting av halvlederbly

8479.90920 - - til apparater for fysisk avsetning på halvledermaterialer

8479.90930 - - andre, til bruk i industrien eller landbruket

84.81 Kraner, ventiler og liknende innretninger for rør, kjeler, tanker, kar og
liknende, herunder reduksjonsventiler og termostatventiler.

- reduksjonsventiler:

8411.10100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- kontrollventiler:

8481.30100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- sikkerhets- eller avlastningsventiler:

8481.40100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

8481.40900 - - andre

- andre innretninger:

8481.80400 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

84.83 Drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver; lagerhus og
glidelagre; faste gir og utvekslinger; kule- eller rulleskruer; regulerbare
gir og andre hastighetsvariatorer, herunder momentomformere; svinghjul,
reimskiver og tauskiver, herunder blokker; friksjonskoplinger og andre
akselkoplinger (herunder universalledd).
- drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver:

8483.10100 - - importert av heisfabrikker til bruk i produksjon av heiser

- lagerhus med isittende kule- eller rullelagre
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8483.20100 - - importert av heisfabrikker til bruk i produksjon av heiser

- lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre

8483.30100 - - importert av heisfabrikker til bruk i produksjon av heiser

- faste gir og utvekslinger, unntatt tannhjul, kjedehjul og andre
kraftoverføringsdeler som foreligger særskilt; kule- eller rulleskruer;
regulerbare gir og andre hastighetsvariatorer, herunder
momentomformere:

8483.40100 - - importert av heisfabrikker til bruk i produksjon av heiser

- svinghjul, reimskiver og tauskiver, herunder blokker:

8483.50100 - - importert av heisfabrikker til bruk i produksjon av heiser

- friksjonskoplinger og andre akselkoplinger (herunder universalledd)

8483.60100 - - importert av heisfabrikker til bruk i produksjon av heiser

- deler

8483.90100 - - importert av heisfabrikker til bruk i produksjon av heiser

85.01 Elektriske motorer og generatorer (unntatt generatoraggregater).

- motorer med ytelse høyst 37,5 W

8501.10100 - - med vekt høyst 10 kg

8501.10900 - - andre

- universalmotorer med ytelse over 37,5 W

8501.20100 - - med vekt høyst 10 kg

- andre likestrømsmotorer; likestrømsgeneratorer:

- - med ytelse høyst 750 W:

8501.31100 - - - med vekt høyst 10 kg

- - med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kW:

8501.32100 - - - med vekt høyst 10 kg

- andre vekselstrømsmotorer, enfasede:

8501.40100 - - med vekt høyst 10 kg

8501.40200 - - med vekt høyst 10 kg, importert av fabrikker til bruk i produksjon
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- andre vekselstrømsmotorer, flerfasede:

- - med ytelse høyst 750 W:

8501.51100 - - - med vekt høyst 10 kg, importert av fabrikker til bruk i produksjon

8501.51200 - - - med vekt høyst 10 kg, for å redusere kraftforbruk

- - med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kW:

8501.52100 - - - med vekt høyst 10 kg, importert av fabrikker til bruk i produksjon

8501.52200 - - - med vekt høyst 10 kg, for å redusere kraftforbruk

85.02 Elektriske generatoraggregater og roterende, elektriske omformere.

- generatoraggregater med stempeldrevne forbrenningsmotorer med
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer):
- - med ytelse høyst 75 kVA

8502.11100 - - - med vekt høyst 10 kg

- generatoraggregater med stempeldrevne forbrenningsmotorer med
gnisttenning:

8502.20100 - - med vekt høyst 10 kg

- andre generatoraggregater:

- - ellers:

8502.39100 - - - med vekt høyst 10 kg

- roterende, elektriske omformere:

8502.40100 - - med vekt høyst 10 kg

85.04 Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. likerettere) og
induktorer.
- transformatorer med dielektrisk væske:

- - med ytelse høyst 650 kVA:

8504.21100 - - - med vekt høyst 10 kg

- andre transformatorer:

8504.31100 - - med ytelse høyst 1 kVA

- deler:
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8504.90100 - - ytre karosseri til transformator

85.06 Galvaniske elementer og batterier.

- deler:

8506.90100 - - batteribeholdere inklusive batterihoder

85.07 Elektriske akkumulatorer, herunder skilleplater til slike, også kvadratiske
og rektangulære.

8507.90000 - deler

85.08 Elektromekanisk håndverktøy sammenbygd med elektrisk motor.

8508.90000 - deler

85.14 Elektriske (herunder induktive eller dielektriske) industri- eller
laboratorieovner; annet industri- eller laboratorieutstyr for induktiv eller
dielektrisk oppvarming.

- deler:

8514.90100 - - deler til motstandsoppvarmede ovner til produksjon av
halvlederkomponenter på halvlederskiver

8514.90200 - - deler til apparater for hurtig oppvarming av skiver (“wafers”)

8514.90300 - - deler til ovner som hører under underposisjonene 8514.10 til 8514.30

8514.90900 - - ellers

85.15 Maskiner og apparater for lodding eller sveising (eventuelt også skjæring)
ved hjelp av elektrisitet (herunder elektrisk oppvarmet gass), laser eller
annen lys- eller fotonstråle, ultralyd, elektronstråle, magnetpuls eller
plasmalysbue; elektriske maskiner og apparater for varmsprøyting av
metaller eller cermeter.
- andre maskiner og apparater

8515.80100 - - til varmspraying av metaller eller sintrede metallkarbider

8515.80900 - - andre:

8515.90000 - deler

85.16 Elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber;
elektriske jord- og romoppvarmingsapparater; elektrotermiske
hårpleieapparater (f.eks. hårtørkeapparater, hårkrølleapparater,
krølltangvarmere) og håndtørkeapparater; elektriske strykejern; andre
elektrotermiske apparater av det slag som brukes i husholdningen;
elektriske hetelegemer, unntatt slike som hører under posisjon 85.45.
- elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber:
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8516.10100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

8516.80000 - elektriske hetelegemer

85.17 Elektriske apparater for linjetelefoni eller linjetelegrafi, herunder
linjetelefonapparater med trådløse mikrotelefoner og
telekommunikasjonsapparater for bærefrekvenssystemer eller for digitale
linjesystemer; bildetelefoner.
- faksimileapparater og fjernskrivere:

8517.22000 - - fjernskrivere

8517.80000 - andre apparater

85.23 Preparert, uinnspilt materiell for opptak av lyd eller liknende opptak av
andre fenomener, unntatt varer som hører under kapittel 37.

- magnetbånd:

- - med bredde høyst 4 mm:

8523.11100 - - - magnetisk medium, ikke forberedt for direkte bruk i lydbåndopptakere,
importert av fabrikker

- - med bredde over 4 mm, men ikke over 6,5 mm:

8523.12100 - - - magnetisk medium, ikke forberedt for direkte bruk i lydbåndopptakere,
importert av fabrikker

- - med bredde over 6,5 med mer:

8523.13100 - - - magnetisk medium, ikke forberedt for direkte bruk i lydbåndopptakere,
importert av fabrikker

- annen:

8523.90100 - - matriser og “mastertapes” til produksjon av plater

85.24 Plater, bånd og annet innspilt materiell med lyd eller andre fenomener,
herunder matriser for fremstilling av grammofonplater, men unntatt varer
som hører under kapittel 37.
- plater for laseravlesningsystemer:

- - kun for gjengivelse av lyd:

8524.32100 - - - til utdanningsformål

- - andre:

8524.39100 - - - for gjengivelse av instruksjoner, data, lyd og bilder lagret i
maskinlesbar, binær form, og som kan manipuleres eller brukes
interaktivt ved hjelp av en automatisk databehandlingsmaskin, til
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utdanningsformål

8524.39300 - - - andre, til utdanningsformål

- andre magnetiske bånd:

- - med bredde høyst 4 med mer:

8524.51100 - - - til utdanningsformål

- - med bredde over 4 mm, men ikke over 6,5 med mer:

8524.52100 - - - til utdanningsformål

- - med bredde over 6,5 mm:

8524.53100 - - - til utdanningsformål

- ellers:

- - andre:

8524.99100 - - matriser og “mastertapes” til produksjon av plater

8524.99300 - - - for gjengivelse av instruksjoner, data, lyd og bilder lagret i
maskinlesbar, binær form, og som kan manipuleres eller brukes
interaktivt ved hjelp av en automatisk databehandlingsmaskin, til
utdanningsformål

8524.99300 - - - andre, til utdanningsformål

85.25 Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkasting eller fjernsyn,
også sammenbygd med mottakere eller apparater for opptak eller
gjengivelse av lyd; fjernsynskameraer; videokameraer for stillbilder og
andre videokameraopptakere.
- sendere sammenbygd med mottakere:

8525.20100 - - mobiltelefoner

- videokameraer for stillbilder og andre videokameraopptakere:

8525.40100 - - digitale videokameraer for stillbilder

8525.40900 - - andre

85.26 Radarapparater, radionavigasjonsapparater og radiofjernstyringsapparater.

85.27 Mottakere for radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiokringkasting, også
kombinert i felles kabinett eller kasse med apparater for opptak eller
gjengivelse av lyd eller med et ur.

- andre apparater:
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8527.90100 - - bærbare mottakere for oppkalling, alarmering eller personsøking

85.30 Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr eller trafikkreguleringsutstyr for
jernbaner, sporveger, veger, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser,
havner eller flyplasser (unntatt det som hører under posisjon 86.08).

8530.90000 - deler

85.31 Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f.eks. ringeklokker,
sirener, nummertavler (tablåer), tyveri- eller brannalarmapparater),
unntatt slike som hører under posisjon 85.12 eller 85.30.
- tyveri- eller brannalarmapparater og liknende apparater:

8531.10200 - - ringeklokke til brannalarm importert av fabrikker til bruk i produksjon

8531.10300 - - røykvarslere importert av fabrikker til bruk i produksjon

85.32 Elektriske kondensatorer, faste, variable eller regulerbare
(forhåndsinnstillbare).

85.33 Elektriske motstander (herunder reostater og potensiometre), unntatt
hetelegemer.

85.37 Plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og liknende, utstyrt med to eller
flere apparater som hører under posisjon 85.35 eller 85.36, for elektrisk
kontroll eller fordeling av elektrisitet, også med instrumenter eller
apparater som hører under kapittel 90, samt numeriske kontrollapparater,
unntatt velgere som hører under posisjon 85.17.
- for spenninger på høyst 1000 V:

8537.10100 - - automatiske kontrollpaneler spesielt konstruert for brannslokningsutstyr,
importert av fabrikker til bruk i produksjon

8537.10200 - - annet, importert av fabrikker til bruk i produksjon

- for spenninger over 1000 V

8537.20200 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

85.40 Elektronrør (varmkatode-, kaldkatode- eller fotokatoderør), herunder
vakuumrør og damp- eller gassfylte rør, kvikksølvlikeretterrør,
katodestrålerør og rør til fjernsynskameraer.
- katodestrålebilderør for fjernsyn, herunder katodestrålerør til
fjernsynsmonitorer:

- - farge:

8540.11100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

85.41 Dioder, transistorer og liknende halvlederkomponenter; lysfølsomme
halvlederkomponenter, herunder fotoelektriske celler, også sammensatte
til moduler eller paneler; lysemitterende dioder; monterte, piezoelektriske
krystaller.
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85.42 Elektroniske, integrerte kretser og elektroniske mikrobyggeelementer.

85.43 Elektriske maskiner og apparater som har selvstendige funksjoner, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.
- andre maskiner og apparater:

- - ellers:

8543.89500 - - - andre, importert av fabrikker til bruk i produksjon

- deler:

8543.90100 - - til apparater for våt-etsing, fremkalling, stipling eller rensing av
halvlederskiver og flate skjermer

- - til ioneplantere for doping av halvledermaterialer

- - andre, importert av fabrikker til bruk i produksjon

85.44 Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder
koaksialkabel) og andre isolerte, elektriske ledere, også med
forbindelsesdeler; optiske fiberkabler sammensatt av fibrer som er
skjermet fra hverandre, også med forbindelsesdeler.
- tråd til vikling av spoler:

- - av kobber:

8544.11200 - - - isolert med papir

- - andre:

8544.19200 - - - isolert med papir

- andre elektriske ledere for spenninger over 80 V, men ikke over 1000 V:

- - med forbindelsesdeler

- - ellers:

8544.59200 - - - isolert med papir

- andre elektriske ledere for spenninger over 1000 V:

8544.60200 - - isolert med papir

85.45 Kullelektroder, kullbørster, lampekull, batterikull og andre varer av kull,
også med metall, av det slag som brukes til elektriske formål.

- elektroder:

- - av det slag som brukes i ovner:
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8545.11100 - - - av det slag som brukes i stålgruver

- - andre:

8545.19200 - - - importert av tørr-batterifabrikker

8545.19300 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

86.07 Deler til lokomotiver eller annet rullende materiell for jernbaner eller
sporveger.

87.04 Motorkjøretøyer for transport av gods.

- andre, med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjonstenning
(diesel eller semidiesel):
- - med totalvekt høyst 5 tonn:

8704.21900 - - - andre

- andre, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning:

- - med totalvekt høyst 5 tonn:

8704.31900 - - - andre

87.05 Motorkjøretøyer for spesielle formål (f.eks. bergingsbiler, kranbiler,
brannbiler, betongblandebiler, feiebiler, sprøytebiler, verkstedbiler,
røntgenbiler), unntatt de som hovedsakelig er konstruert for transport av
personer eller gods.

8705.10000 - kranbiler

- andre:

8705.90900 - - ellers

87.06 Understell med motor til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 -
87.05.

8706.00100 - understell til traktorer

8706.00200 - understell til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.02 – 87.05,
importert av autoriserte fabrikker

87.07 Karosserier (herunder førerhus) til motorkjøretøyer som hører under
posisjonene 87.01 – 87.05.

- andre:

8707.90100 - - traktorkarosserier

87.08 Deler og tilbehør til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 –
87.05.

- girkasser:
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8708.40100 - - importert av fabrikker som er autoriserte til å sette sammen/produsere
motorkjøretøy

- andre deler og tilbehør:

- - ratt, rattstammer og snekkehus:

8708.94100 - - - importert som enheter av fabrikker som er autoriserte til å sette
sammen/produsere motorkjøretøy

- - andre:

8708.99100 - - - grovt tilformede metalldeler (“blanks”) som trenger ytterligere valsing
og polering

8708.99400 - - - koplingsdeler og - tilbehør dertil importert av tilhenger - og semi-
trailerprodusenter

87.09 Trucker med egen framdriftsmotor, ikke utstyrt med løfte- eller
håndteringsutstyr, av den type som brukes i fabrikker, lagre,
havneområder eller flyplasser for korte transporter av gods; traktorer av
den type som brukes på jernbaneperronger; deler til kjøretøyer som hører
under denne posisjon.

- kjøretøyer:

8709.11000 - - elektriske

8709.19000 - - andre

87.10 Tanks og andre motordrevne, pansrede stridsvogner, også utstyrt med
våpen, samt deler til slike kjøretøyer.

87.11 Motorsykler (herunder mopeder) og sykler med hjelpemotor, med eller
uten sidevogn; sidevogner.
- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum høyst 50 cm³:

8711.10100 - - kun håndbetjent, for funksjonshemmede

- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 50 cm³,
men høyst 250 cm³:

8711.20100 - - kun håndbetjent, for funksjonshemmede

- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 250 cm³,
men høyst 500 cm³:

8711.30100 - - kun håndbetjent, for funksjonshemmede

- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 500 cm³,
men høyst 800 cm³:

8711.40100 - - kun håndbetjent, for funksjonshemmede
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- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 800
cm³:

8711.50100 - - kun håndbetjent, for funksjonshemmede

- andre:

8711.90100 - - kun håndbetjent, for funksjonshemmede

87.13 Invalidevogner, med eller uten motor eller annen mekanisk
drivanordning.

87.16 Tilhengere og semitrailere; andre kjøretøyer uten mekanisk
drivanordning; deler dertil.
- andre tilhengere og semitrailere for transport av gods:

- - andre:

8716.39900 - - - ellers

- andre tilhengere og semitrailere:

8716.40900 - - andre

- deler:

8716.90200 - - tomme akslinger importert av fabrikker som er autoriserte til å produsere
tilhengere og semitrailere

88.01 Ballonger og styrbare luftskip; seilfly, glidefly, hengeglidere og andre
luftfartøyer, uten motor.

88.03 Deler til varer som hører under posisjon 88.01 eller 88.02.

88.04 Fallskjermer (herunder styrbare fallskjermer og paraglidere) og
rotochutes (roterende fallskjermer); deler og tilbehør dertil.

88.05 Utskytingsutstyr for luftfartøyer; innbremsingsutstyr for fly til bruk
ombord i hangarskip eller liknende utstyr; stasjonære
flytreningsmaskiner; deler til ovennevnte varer.

8805.10000 - utskytingsutstyr for luftfartøyer og deler dertil; innbremsingsutstyr for
fly til bruk ombord i hangarskip eller liknende utstyr og deler dertil

89.03 Lystbåter og andre båter for fornøyelse eller sport; robåter og kanoer.

89.08 Fartøyer og annet flytende materiell bestemt for opphogging.

90.03 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller eller liknende, og deler dertil.

- deler:

9003.90100 - - deler til innfatning importert av fabrikker til bruk i produksjon
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90.06 Fotoapparater (unntatt filmopptakere); lynlysapparater og lynlyspærer til
fotografisk bruk, unntatt lysstofflamper som hører under posisjon 85.39.

9006.10000 - fotoapparater av det slag som brukes ved framstilling av klisjeer eller
trykksylindre

-

9006.20000 - fotoapparater av det slag som brukes ved overføring av dokumenter på
mikrofilm, mikrofiche eller andre mikroinformasjonsbærere

9006.30000 - fotoapparater konstruert spesielt til bruk under vann, til kartlegging fra
luften, til medisinsk eller kirurgisk undersøkelse av indre organer;
sammenligningsfotoapparater til rettsmedisinsk eller kriminalteknisk bruk
- fotoapparater for øyeblikksfilm ("instant print"):

9006.40100 - - fotoapparater til fotografering av mennesker

- andre fotoapparater:

- - enøyde speilreflekskameraer (SLR) for rullefilm med bredde høyst 35
mm:

9006.51100 - - - fotoapparater til fotografering av mennesker

- - andre, for rullefilm med bredde under 35 mm:

9006.52100 - - - fotoapparater til fotografering av mennesker

- - andre, for rullefilm med bredde 35 mm:

9006.53100 - - - fotoapparater til fotografering av mennesker

- - ellers:

9006.59000 - - - fotoapparater til fotografering av mennesker

90.07 Filmopptakere og filmfremvisere, med eller uten innebygget apparat for
opptak eller gjengivelse av lyd.

- filmopptakere:

9007.1900 - - andre

- projektorer:

9007.2900 - - ellers

90.08 Stillbildeprojektorer; fotografiske forstørrelses- og
forminskelsesapparater.

9008.20000 - leseapparater, også med kopieringsutstyr, for mikrofilm, mikrofiche
eller andre mikroinformasjonsbærere

-

90.11 Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper for fotomikrografi,
kinefotomikrografi eller mikroprojeksjon.
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- stereoskopiske mikroskoper:

9011.10100 - - optiske stereoskopiske mikroskoper med tilleggsutstyr spesielt
konstruert for transport og behandling av halvlederskiver eller
trådkors

9011.10900 - - andre

- andre mikroskoper for fotomikrografi, kinefotomikrografi eller
mikroprojeksjon:

9011.20100 - - mikroskoper for fotomikrografi med tilleggsutstyr spesielt konstruert for
transport og behandling av halvlederskiver eller trådkors

9011.20900 - - andre

9011.80000 - andre mikroskoper

90.12 Mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper; diffraksjonsapparater.

- mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper, og diffraksjonsapparater

9012.10100 - - mikroskoper for fotomikrografi med tilleggsutstyr spesielt konstruert for
transport og behandling av halvlederskiver eller trådkors

9012.10900 - - andre

90.15 Geodetiske (herunder fotogrammetriske), hydrografiske, oseanografiske,
hydrologiske, meteorologiske eller geofysiske instrumenter og apparater,
unntatt kompasser; avstandsmålere.

9015.10000 - avstandsmålere

9015.20000 - teodolitter og tachymetre:

9015.30000 - nivelleringsinstrumenter

9015.40000 - fotogrammetriske, geodetiske instrumenter og apparater

9015.80000 - andre instrumenter og apparater

90.16 Vekter følsomme for 5 cg eller mindre, også med lodder.

9016.00900 - ellers

90.17 Tegne-, risse- og regneinstrumenter (f.eks. tegnemaskiner, pantografer,
vinkelmålere, tegne- og rissebestikk, regnestaver, regneskiver);
instrumenter for lengdemåling til bruk i hånden (f.eks. målestokker og –
bånd, mikrometermål, alle slags lærer), ikke nevnt eller innbefattet annet
sted i dette kapittel.
- andre tegne-, risse- og regneinstrumenter:



155

HS kode Jordansk varenr. Varebeskrivelse

9017.20100 - - mønstergenererende apparater til fremstilling av masker eller trådkors
fra fotoresistbelagte underlag:

9017.20200 - - plottere

9017.20900 - - andre

- mikrometermål, skyvelærer og andre lærer:

9017.30900 - - ellers

- andre instrumenter:

9017.80900 - - ellers

90.22 Apparater basert på bruk av røntgenstråler eller av alfa-, beta- eller
gammastråler, også til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk,
herunder røntgenfotoapparater eller -terapiapparater, røntgenrør og andre
røntgengeneratorer, høyspenningsgeneratorer, kontrolltavler og
kontrollpulter, skjermer samt bord, stoler og liknende til bruk ved
undersøkelse eller behandling.

9022.90000 - andre, herunder deler og tilbehør

90.24 Maskiner og apparater for prøving av hardhet, styrke, trykkfasthet,
elastisitet eller andre mekaniske egenskaper hos materialer (f.eks.
metaller, tre, tekstiler, papir, plast).
- maskiner og apparater for prøving av metaller:

9024.10900 - - ellers

- andre maskiner og apparater:

9024.80900 - - ellers

- deler og tilbehør:

9024.90900 - - ellers

90.25 Flytevekter (areometre, densimetre) og liknende instrumenter basert på
flyteprinsippet, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og
psykrometre, også med registreringsutstyr samt kombinasjoner av slike
instrumenter.
- termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre instrumenter:

- - andre:

9025.19200 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

- - - til bruk i industrien
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- andre instrumenter:

9025.80100 - - til bruk i industrien

- deler og tilbehør:

9025.90200 - - - til bruk i industrien

90.26 Instrumenter og apparater for måling eller kontroll av gjennomstrømning,
nivå, trykk eller andre variable forhold ved væsker eller gasser (f.eks.
gjennomstrømningsmålere, nivåmålere, manometre, varmemålere),
unntatt instrumenter og apparater som hører under posisjon 90.14, 90.15,
90.28 eller 90.32.

- deler og tilbehør:

9026.90200 - - til bruk i industrien

90.27 Instrumenter og apparater for fysiske eller kjemiske analyser (f.eks.
polarimetre, refraktometre, spektrometre, gass- eller
røykanalyseapparater); instrumenter og apparater for måling eller kontroll
av viskositet, porøsitet, utvidelse, overflatespenning eller liknende;
instrumenter og apparater for måling eller kontroll av varme-, lyd- eller
lysmengder (herunder eksponeringsmålere); mikrotomer.
- gass- eller røykanalyseapparater:

9027.10900 - - ellers

- kromatografer og elektroforeseinstrumenter:

9027.20900 - - ellers

- spektrometre, spektrofotometre og spektrografer som bruker optisk
utstråling (ultrafiolett, synlig, infrarød):

9027.30900 - - ellers

- eksponeringsmålere:

9027.40100 - - til bruk i industrien

- mikrotomer; deler og tilbehør:

9027.90300 - - andre enn de som er for gass- eller røykanalyseapparater og mikrotomer

9027.90400 - - sammensatte trykte kretser til apparater i underposisjonene 9027.20 til
9027.80

9027.90500 - - andre, til bruk i industrien

90.29 Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere,
skritt-tellere og liknende; hastighetsmålere og tachometre, unntatt de som
hører under posisjon 90.14 eller 90.15; stroboskoper.
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- omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere,
skrittellere og liknende:
- - elektriske eller elektroniske produksjonstellere:

9029.10900 - - - til bruk i industrien

- hastighetsmålere og tachometre; stroboskoper:

- - elektriske eller elektroniske apparater:

9029.20200 - - - til bruk i industrien

90.30 Oscilloskoper, spektralanalysatorer og andre instrumenter og apparater
for måling eller kontroll av elektriske mengder, unntatt måleapparater
som hører under posisjon 90.28; instrumenter og apparater for måling
eller registrering av alfa-, beta-, gamma- eller røntgenstråler, kosmiske
eller andre ioniserende stråler.
- instrumenter og apparater for måling eller registrering av ioniserende
stråler:

- - andre:

9030.10900 - - - ellers

- katodestråleoscilloskoper og –oscillografer:

9030.20900 - - andre

- andre instrumenter og apparater for måling eller kontroll av elektrisk
spenning, strøm, motstand eller effekt, uten registrerende utstyr:

- - multimetre:

9030.31900 - - - ellers

- - andre:

9030.39900 - - - ellers

- andre instrumenter og apparater spesialkonstruert for
telekommunikasjon (f.eks. krysstale-, forsterknings- grad- og
forvridningsfaktormålere, psofometre):

9030.40900 - - ellers

- andre apparater og instrumenter:

- - for måling eller kontroll av halvlederskiver ("wafers") eller
halvlederkomponenter:

9030.82900 - - - andre

- - ellers:
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9030.89900 - - - andre

- deler og tilbehør:

9030.90900 - - ellers

90.31 Instrumenter, apparater og maskiner for måling eller kontroll, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted i dette kapittel; profilprojektorer.
- avbalanseringsmaskiner for mekaniske deler:

9031.10900 - - andre

- prøvebenker:

9031.20900 - - andre

9031.30000 - profilprojektorer

??????????? - andre optiske instrumenter og apparater:

- andre instrumenter, apparater og maskiner:

9031.80900 - - ellers

90.32 Instrumenter og apparater for automatisk regulering eller kontroll.

- deler og tilbehør:

9032.90200 - - til bruk i industrien

91.01 Armbåndsur, lommeur og liknende ur, herunder stoppeur, med kasse av
edelt metall eller av metall plettert med edelt metall.
- armbåndsur, elektriske, også med stoppeurfunksjon:

9101.11000 - - med utelukkende mekanisk tidsanviser

9101.12000 - - med utelukkende opto-elektronisk tidsanviser

9101.19000 - - andre

- andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon:

9101.21000 - - med automatisk opptrekk

9101.29000 - - andre

91.02 Armbåndsur, lommeur og liknende ur, herunder stoppeur, unntatt de som
hører under posisjon 91.01.
- armbåndsur, elektriske, også med stoppeurfunksjon:
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9102.11000 - - med utelukkende mekanisk tidsanviser

9102.12000 - - med utelukkende opto-elektronisk tidsanviser

9102.19000 - - andre

- andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon:

9102.21000 - - med automatisk opptrekk

9102.29000 - - andre

91.06 Apparater for regulering, måling eller kontroll av tid, forsynt med urverk
eller synkronmotor (f.eks. tidsstemplingsur, tidskontrollur).

9106.10000 - tidsstemplingsur; tidskontrollur

9106.20000 - parkometre

91.07 Tidsstrømbrytere med urverk eller synkronmotor.

9107.00100 - tidsstrømbrytere importert av fabrikker til bruk i produksjon

93.06 Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og liknende krigsmateriell
samt deler dertil; patroner og annen ammunisjon og prosjektiler samt
deler dertil, herunder hagl og forladninger til patroner.
- patroner til boltepistoler, nagleverktøy eller liknende verktøy eller til
slaktevåpen samt deler dertil
- haglpatroner og deler dertil; luftgeværkuler:

- - patroner:

9306.21100 - - - løse, med eller uten prosjektil

- andre patroner og deler dertil:

9306.30100 - - løse, med eller uten prosjektil

9306.30300 - - bly til jaktammunisjon

9306.30400 - - kuler

94.05 Lamper og annet belysningsutstyr, herunder søkelys og lyskastere samt
deler dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende
som har en fast montert lyskilde samt deler dertil, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted.
- andre elektriske lamper og belysningsutstyr:

9405.40100 - - skyggefrie lamper for operasjonssaler

- ikke-elektriske lamper og belysningsutstyr:
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9405.50100 - - parafinlamper av alle slag

96.02 Vegetabilske eller mineralske materialer til utskjæring, bearbeidede samt
varer av disse materialer; støpte eller utskårne varer av voks, parafin,
stearin, naturlige gummier, naturlige harpikser, modellermasse og andre
støpte eller utskårne varer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted;
bearbeidet, uherdet gelatin (unntatt gelatin som hører under posisjon
35.03) og varer av uherdet gelatin.

9602.00100 - voksplater til bikuber

96.03 Koster, børster, pensler og liknende (herunder børster som utgjør deler til
maskiner, apparater eller kjøretøyer), mekaniske gulvfeieapparater uten
motor, mopper og fjærkoster; ferdige bindler til framstilling av børster,
koster og pensler; malerputer og -ruller; naler (unntatt glatteruller).

- ellers:

9603.90200 - - ferdige bindler til fremstilling av børster, koster og pensler

96.06 Knapper, trykknapper og liknende, knappeformer og andre deler til disse
varer; knappeemner.

96.07 Glidelåser og deler dertil.

96.08 Kulepenner; filtpenner og andre penner med porøse spisser; fyllepenner,
stylografer og andre penner; stensilpenner (styluspenner); mekaniske
blyanter; penneskaft, blyantforlengere og liknende; deler (herunder hetter
og klips) til de forannevnte varer, unntatt de som hører under posisjon
96.09.

- ellers:

- - andre:

9608.99100 - - - deler til kulepenner importert av fabrikker

96.09 Blyanter, herunder fargeblyanter (unntatt blyanter som hører under
posisjon 96.08), fargestifter, blyantstifter, pasteller, tegnekull, skrive-
eller tegnekritt samt skredderkritt.
- blyanter, herunder fargeblyanter, med stiften innfattet i stivt hylster:

9609.10100 - - bly emballert i tynne skiver av tre importert av fabrikker for fremstilling
av blyanter

96.13 Sigarettennere og andre tennere, også mekaniske eller elektriske samt
deler dertil, unntatt stifter og veker.

- deler:

9613.90100 - - usammensatte deler importert av fabrikker til bruk i produksjon

96.16 Sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk samt beslag dertil;
pudderkvaster og liknende til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater.
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9616.10000 - sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk samt beslag dertil

97.05 Samlinger og samlergjenstander av zoologisk, botanisk, mineralogisk,
anatomisk, historisk, arkeologisk, paleontologisk, etnografisk eller
numismatisk interesse.

9705.00100 - importert til vitenskapelig bruk, til bruk ved obduksjon eller til bruk for
museum

Tabell B til Vedlegg III

H.S.
kode

Jordansk
varenummer

Varebeskrivelse

25.01 Salt (herunder bordsalt og denaturert salt) og rent natriumklorid, også i
vandig oppløsning eller tilsatt midler for å hindre at det klumper seg og
holder seg frittrennende; sjøvann

25.05 Naturlig sand, alle slags, også farget, unntatt metallholdig sand som hører
under kapittel 26

2505.10 000 - kiselholdig sand og kvartssand
2505.90 000 - annen

25.06 Kvarts (unntatt naturlig sand); kvartsitt, også grovt bearbeidd eller bare
oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære
blokker eller plater

2506.10 000 - kvarts
- kvartsitt:

2506.21 000 - - ubearbeidd eller grovt bearbeidd
2506.29 000 - - annen

25.13 Pimpstein; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige
slipestoffer, også varmebehandlede
- smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slipestoffer

2513.20 900 - - annen
25.15 Marmor, travertin, ecaussin og annen kalkholdig monument- eller

bygningsstein med en tilsynelatende spesifikk vekt av minst 2,5 samt
alabast, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen
måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater
- marmor og travertin:
- - ubearbeidd eller grovt bearbeidd

2515.11 900 - - - annen
2515.12 000 - - bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller

rektangulære blokker eller plater
2515.12 900 - - - annen
2515.20 000 - ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein; alabast

25.16 Granitt, porfyr, basalt, sandstein og annen monument- eller bygningsstein,
også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i
kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater
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- granitt:
- - ubearbeidd eller grovt bearbeidd

2516.11 100 - - - i blokker
2516.11 900 - - - ellers

- - bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller
rektangulære blokker eller plater

2516.12 100 - - - i blokker
2516.12 900 - - - ellers

- sandstein:
2516.21 000 - - ubearbeidd eller grovt bearbeidd
2516.22 000 - - bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller

rektangulære blokker eller plater
2516.90 000 - annen monument- eller bygningsstein; som små korn, avskallet eller

som pulver
25.17 Småstein, grus og knust stein av det slag som vanligvis brukes som tilslag

i betong, til vegbygging, til jernbanebygging eller liknende, samt singel
og flint, også varmebehandlet; makadam av slagg eller liknende
industrielle avfallsprodukter, også med innhold av materialer som er
nevnt i første del av denne posisjon; tjæremakadam; korn, splinter og
pulver av steinarter som hører under posisjon 25.15 eller 25.16, også
varmebehandlet

2517.10 000 - småstein, grus og knust stein av det slag som vanligvis brukes som
tilslag i betong, til vegbygging, til jernbanebygging eller liknende, samt
singel og flint, også varmebehandlet

2517.20 000 - makadam av slagg eller liknende industrielle avfallsprodukter, også med
innhold av materialer som er nevnt under varenummer 25.17.1000

2517.30 000 - tjæremakadam
- korn, splinter og pulver av steinarter som hører under posisjon 25.15
eller 25.16, også varmebehandlet:

2517.41 000 - - av marmor
2517.49 000 - - andre

25.20 Gipsstein; anhydritt; gips (som består av kalsinert gipsstein eller
kalsiumsulfat), også farget eller med små tilsetninger for regulering av
herdingen

2520.10 000 - gipsstein; anhydritt
- gips

2520.20 900 - - andre
25.21 Kalkstein til bruk som flussmiddel; kalkstein og annen kalkholdig stein

av det slag som vanligvis brukes til fremstilling av kalk eller sement
25.22 Kalk, ulesket eller lesket samt hydraulisk kalk, unntatt kalsiumoksid og

kalsiumhydroksid som hører under posisjon 28.25
25.23 Portlandsement, aluminatsement, slaggsement, supersulfatsement og

liknende hydraulisk sement, også farget eller i form av klinker
25.27 Naturlig kryolitt; naturlig chiolitt
25.29 Feltspat; leucitt; nefelin og nefelinsyenitt; flusspat

- flusspat
2529.21 000 - - med innhold av høyst 97 vektprosent kalsiumfluorid
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2529.22 000 - - med innhold av mer enn 97 vektprosent kalsiumfluorid
2529.30 000 - leucitt; nefelin og nefelinsyenitt

25.30 Mineralske stoffer ikke nevnt eller innbefattet annet sted
2530.10 000 - vermikulitt, perlitt og kloritter, uekspanderte
2530.20 000 - kieseritt, epsomitt (naturlige magnesiumsulfater)
2530.40 000 - naturlige, glimmerholdige jernoksider

- andre
2530.90 100 - - ubearbeidd litografisk stein
2530.90 900 - - annen

27.10 Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, unntatt råoljer;
produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som inneholder minst 70
vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med
disse oljer som basis for produktene

2710.00 300 - tungtflytende oljer
2710.00 900 - andre

27.11 Jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner
27.12 Vaselin; parafinvoks, mikrokrystallinsk jordoljevoks, “slack wax”,

ozokeritt, montanvoks, torvvoks og annen mineralsk voks samt liknende
produkter fremstilt syntetisk eller på annen måte, også farget

2712.10 000 - vaselin
2712.90 000 - annen

27.15 Bituminøse blandinger på basis av naturasfalt, naturlig bitumen,
jordoljebitumen, mineralsk tjære eller mineraltjærebek (f.eks. bituminøs
mastiks, “cut-backs”)

28.01 Fluor, klor, brom og jod
2801.10 000 - Klor

28.04 Hydrogen, edelgasser og andre ikke-metaller
2804.30 000 - nitrogen
2804.40 000 - oksygen

28.06 Hydrogenklorid (saltsyre); klorosvovelsyre
2806.10 000 - hydrogenklorid (saltsyre)

28.11 Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oksygenforbindelser av ikke-
metaller
- andre uorganiske oksygenforbindelser av ikke- metaller:

2811.21 000 - - karbondioksid
28.15 Natriumhydroksid (kaustisk soda); kaliumhydroksid (kaustisk kali);

natrium- og kaliumperoksid
- natriumhydroksid (kaustisk soda):

2815.11 000 - - i fast form
2815.12 000 - - oppløst i vann (natronlut)

29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
- mettede, enverdige alkoholer:
- - Metanol (metyl alkohol)

2905.11 900 - - - andre
- - glykol

2905.45 900 - - - andre
30.01 Kjertler og andre organer til organoterapeutisk bruk, tørkede, også

pulveriserte; ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres
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sekreter, til organoterapeutisk bruk; heparin og dets salter; andre stoffer
fra mennesker eller dyr, tilberedte for terapeutisk eller profylaktisk bruk,
ikke nevnt eller innbefattet annet sted

3001.10 000 - kjertler og andre organer, tørkede, også pulveriserte
3001.20 000 - ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter

- andre
3001.90 900 - - ellers

30.05 Vatt, gas, bind og liknende artikler (f.eks. bandasjer, heftplastre og
omslag) impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer eller i former
eller pakninger for detaljsalg til medisinsk, kirurgisk, dental eller
veterinær bruk

30.06 Farmasøytiske varer som er nevnt i note 4 til dette kapittel
3006.10 000 - steril, kirurgisk katgut, liknende sterile suturmaterialer og sterile

klebemidler for organisk vev som brukes av kirurger til lukking av sår;
steril laminaria og sterile laminariastifter; sterile, absorberbare,
blodstillende midler til kirurgisk eller dental bruk

3006.20 000 - blodtypereagenser
3006.30 000 - røntgenkontrastmidler; diagnostiske reagenser bestemt til bruk på

pasient
3006.40 000 - tannsement og andre tannfyllingsmaterialer; beinsement
3006.50 000 - esker og vesker med førstehjelpsutstyr

31.04 Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk
- kaliumsulfat

3104.30 100 - - inneholdende 52 vektprosent eller mer kaliumoksid
- andre

3104.90 100 - - magnesiumsulfat og kaliumsulfat. Inneholdende 52 vektprosent eller
mer kaliumoksid

31.05 Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder to eller tre av
gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium; annen gjødsel; varer som
hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i
pakninger med bruttovekt høyst 10 kg
- varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende
former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg

3105.10 100 - - kalsiumcyamid, inneholdende 25 vektprosent eller mer nitrogen
3105.10 200 - - kaliumsulfat, inneholdende 52 vektprosent eller mer kaliumoksid
3105.10 300 - - magnesium-kaliumsulfat, inneholdende 30 vektprosent eller mer

kaliumoksid (K2O).
32.08 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske

polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte
eller oppløste i ikke-vandig medium; oppløsninger som nevnt i note 4 til
dette kapittel

- på basis av polyestere
3208.10 900 - - andre

- på basis av akryl- eller vinylpolymerer
3208.20900 - - andre

- andre
3208.90 900 - - ellers
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32.09 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske
polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte
eller oppløste i vandig medium
- på basis av akryl- eller vinylpolymerer

3209.10 900 - - andre
- andre

3209.90 900 - - ellers
32.10 Andre malinger og lakker (herunder lakkmalinger og limmalinger);

tilberedte vannpigmentfarger av det slag som brukes til farging av lær
3210.00 900 - andre

32.12 Pigmenter (herunder pulver og flak av metall) dispergerte i ikke-vandige
media, i flytende form eller pastaform, av det slag som brukes til
fremstilling av malinger (herunder lakkmalinger); pregefolier (“stamping
foils”); fargestoffer i former eller pakninger for detaljsalg
- andre

3212.90 900 - - andre
32.13 Kunstnerfarger, farger til bruk i undervisningen, plakatfarger,

brekkfarger, farger til hobbybruk og liknende, i form av tabletter, på
tuber, krukker, flasker, glass eller liknende former eller pakninger

32.14 Kitt, podevoks, harpikssement og andre fyllings- og tetningsmidler;
sparkelmasse; ikke-ildfaste produkter til bruk som overflatebelegg på
fasader, innervegger, golv, tak eller liknende

33.01 Flyktige, vegetabilske oljer (også terpenfrie) herunder “konkreter” og
“absolutter”; resinoider; ekstraherte oleoresiner; konsentrater av flyktige,
vegetabilske oljer i fett, fete oljer, voks eller liknende stoffer, utvunnet
ved enfleurage eller maserasjon; terpenholdige biprodukter fra
avterpenisering av flyktige, vegetabilske oljer; vandige destillater og
vandige oppløsninger av flyktige, vegetabilske oljer
- andre

3301.90 900 - - andre
33.02 Blandinger av velluktende stoffer og blandinger (herunder alkoholholdige

oppløsninger) på basis av ett eller flere av disse stoffer, av det slag som
brukes som råstoff i industrien; andre preparater på basis av velluktende
stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer
- av det slag som brukes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien

3302.10 200 - - alkoholholdige preparater til fremstilling av drikkevarer
- andre

3302.90 900 - - andre
33.03 Parfymer og toalettvann
33.04 Preparater for skjønnhetspleie eller sminking og hudpleiepreparater

(unntatt legemidler), herunder solbadpreparater; preparater for manikyr
eller pedikyr

33.05 Hårpleiepreparater
33.06 Munn- og tannhygienepreparater, herunder pasta og pulver for festing av

tannproteser; tanntråd, i pakninger for detaljsalg
33.07 Preparater til bruk før, under og etter barbering, kroppsdeodoranter,

badepreparater, hårfjerningsmidler og andre parfyme-, kosmetikk- eller
toalettpreparater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; tilberedte
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romdeodoriseringsmidler, også uparfymerte eller med desinfiserende
egenskaper

34.01 Såpe; organiske, overflateaktive produkter og preparater til bruk som
såpe, i form av stenger, blokker, støpte stykker eller figurer, med eller
uten innhold av såpe; papir, vatt, filt og fiberduk (“nonwovens”)
impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel

34.02 Organiske, overflateaktive stoffer (unntatt såpe); overflateaktive
preparater, vaskemidler (herunder vaskehjelpemidler) og
rengjøringsmidler, med eller uten innhold av såpe, unntatt de som hører
under posisjon 34.01

3402.20 000 - preparater i pakninger for detaljsalg
34.03 Tilberedte smøremidler (herunder tilberedte bore- og skjæreoljer,

preparater til løsning av bolter eller muttere, rusthindrende eller
korrosjonshindrende preparater og formslippmidler, på basis av
smøremidler) samt preparater av det slag som brukes til olje- eller
fettbehandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller andre materialer,
men unntatt produkter som inneholder som grunnbestanddel minst 70
vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler
- med innhold av jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler
- - preparater for behandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller
andre materialer

3403.11 900 - - - andre
- - andre

3403.19 100 - - - importert av fabrikker for å inngå i produksjon
3403.19 900 - - - andre

- andre:
- - preparater for behandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller
andre materialer

3403.91 900 - - - andre
- - andre

3403.99 100 - - - importert av fabrikker for å inngå i produksjon
3403.99 900 - - - andre

34.05 Pusse- og polérmidler for skotøy, møbler, golv, karosserier, glass eller
metall, skurepasta og skurepulver og liknende preparater (også i form av
papir, vatt, filt, fiberduk (“nonwovens”), skumplast og skumgummi,
impregnert, bestrøket eller belagt med slike preparater), unntatt voks som
hører under posisjon 34.04.

34.06 Lys og liknende varer av stearin, parafinvoks eller annen voks
34.07 Modellérmasse, også ferdiglaget til bruk for barn; voks og avtrykksmasse

til dentalbruk, i sett, i pakninger for detaljsalg eller i form av plater,
hestesko, stenger eller liknende; andre preparater til dentalbruk på basis
av gips (av kalsinert gips eller kalsiumsulfat).

35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim
- kasein

3501.10 900 - - andre
3501.90 000 - andre

35.03 Gelatin (herunder gelatin i kvadratiske eller rektangulære plater, også
overflatebehandlet eller farget) og gelatinderivater; husblas; annet lim av
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animalsk opprinnelse, unntatt kaseinlim som hører under posisjon 35.01
3503.00 900 - andre

35.04 Peptoner og deres derivater; andre proteiner og deres derivater, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted; hudpulver, også behandlet med kromsalt

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

3505.20 900 - - andre
35.06 Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler ikke nevnt eller innbefattet

annet sted; produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger
for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg

36.02 Tilberedte sprengstoffer, unntatt krutt
36.04 Fyrverkeri, signalraketter, regnraketter, tåkesignaler og andre

pyrotekniske artikler
36.05 Fyrstikker, unntatt pyrotekniske artikler som hører under posisjon 36.04
36.06 Ferrocerium og andre pyrofore legeringer, uansett form; brennbare

preparater og produkter som beskrevet i note 2 til dette kapittel
3606.10 000 - flytende brensel og brennbare gasser i flytende form i beholdere av det

slag som brukes ved fylling av sigarettennere eller liknende tennere og
med rominnhold høyst 300 cm³
- andre

3606.90 900 - - andre
37.01 Fotografiske plater og fotografisk planfilm, sensitive for lys eller annen

bestråling, ueksponerte, av andre materialer enn papir, papp eller
tekstilstoff; øyeblikksplanfilm, sensitiv for lys eller annen bestråling,
ueksponert, også i kassetter

3701.20 000 - øyeblikksplanfilm (“instant print film”)
3701.91 000 - - for fargefotografering (polykrom)

- - ellers
3701.99 900 - - - andre

37.02 Fotografisk film, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert, i
ruller, av andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff; øyeblikksfilm
i ruller, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert

3702.20 000 - øyeblikksfilm (“instant print film”)
- annen film, ikke perforert, med bredde høyst 105 mm:

3702.31 000 - - for fargefotografering (polykrom)
3702.32 000 - - annen, med sølvhalogenidemulsjon
3702.39 000 - - andre

- annen film, ikke perforert, med bredde over 105 mm:
3702.41 000 - - med bredde over 610 mm og lengde over 200 m, for fargefotografering

(polykrom)
3702.42 000 - - med bredde over 610 mm og lengde over 200 m, ikke for

fargefotografering
3702.43 000 - - med bredde over 610 mm og lengde høyst 200 m
3702.44 000 - - med bredde over 105 mm, men høyst 610 mm

- annen film for fargefotografering (polykrom):
3702.51 000 - - med bredde høyst 16 mm og lengde høyst 14 m
3702.52 000 - - med bredde høyst 16 mm og lengde over 14 m
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3702.53 000 - - med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde høyst 30 m, for
slides

3702.54 000 - - med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde høyst 30 m,
ikke for slides

3702.55 000 - - med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde over 30 m
3702.56 000 - - med bredde over 35 mm

- ellers:
3702.91 000 - - med bredde høyst 16 mm og lengde høyst 14 m
3702.92 000 - - med bredde høyst 16 mm og lengde over 14 m
3702.93 000 - - med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde høyst 30 m
3702.94 000 - - med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde over 30 m
3702.95 000 - - med bredde over 35 mm

37.03 Fotografisk papir, papp og tekstilstoff, sensitivt for lys eller annen
bestråling, ueksponert

37.04 Fotografiske plater, film, papir, papp og tekstilstoff, eksponerte, men ikke
fremkalte

37.05 Fotografiske plater og film, eksponerte og fremkalte, unntatt
kinematografisk film
- for offset reproduksjon

3705.10 900 - - andre
- mikrofilmer

3705.20 900 - - andre
- ellers

3705.90 900 - - andre
37.06 Kinematografisk film, eksponert og fremkalt, med eller uten lydspor eller

utelukkende med lydspor
- med bredde minst 35 mm

3706.10 900 - - andre
- ellers

3706.90 900 - - andre
37.07 Kjemiske preparater til fotografisk bruk (unntatt lakker, lim og andre

klebemidler og liknende preparater); ublandede produkter til fotografisk
bruk i porsjoner eller pakninger for detaljsalg, ferdig til bruk
- emulsjoner som er sensitive for lys eller annen bestråling

3707.10 900 -- annen
3707.90 000 - annen

38.03 Tallolje, også raffinert
38.04 Avlut fra fabrikasjon av tremasse, også konsentrert, avsukret eller

kjemisk behandlet, herunder ligninsulfonater, men ikke tallolje som hører
under posisjon 38.03

38.05 Balsam-, tre- eller sulfatterpentin og andre terpentinholdige oljer fremstilt
ved destillasjon eller annen behandling av bartrær; rå dipenten; rå cymen
(cymol) og annen rå paracymen; “pine oil” med innhold av alfaterpineol
som hovedbestanddel

3805.10 000 - balsam-, tre- eller sulfatterpentinolje
- ellers

3805.90 100 -- “Egarol”
3805.90 900 -- ellers
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38.07 Tretjære; tretjæreoljer; trekreosot; rå metanol; vegetabilsk bek;
bryggeribek og liknende preparater på basis av kolofonium, harpikssyrer
eller vegetabilsk bek

38.08 Insekt-, sopp- og ugrasbekjempende midler, rottegift, antigromidler og
plantevekstregulerende midler, desinfeksjonsmidler og liknende
produkter, i former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller
artikler (f.eks. svovelimpregnerte bånd, veker og lys samt fluepapir)
- insektbekjempende midler

3808.10 100 - - i jet-kanner
3808.10 200 - - i form av brikker (“pastils”) dynket i insektsbekjempende materiale til

bruk med en innretning slik som en varmekilde, i hjemmet
- soppbekjempende midler

3808.20 100 - - i jet-kanner
- ugrasbekjempende midler, antigromidler og plantevekstregulerende
midler

3808.30 100 - - i jet-kanner
- desinfeksjonsmidler

3808.40 100 - - i jet-kanner
- ellers

3808.90 100 - - i jet-kanner
38.10 Beisemidler for metaller; flussmidler og andre hjelpepreparater for

lodding eller sveising; pulvere og pastaer for lodding eller sveising, som
består av metall og andre stoffer; preparater av det slag som brukes som
kjerne eller overdrag for sveiseelektroder eller sveisetråd
- beisemidler for metaller; pulvere og pastaer for lodding eller sveising,
som består av metall og andre stoffer:

3810.10 900 -- andre
38.11 Preparater for tilsetning i mineraloljer (herunder bensin) eller i andre

væsker som brukes til de samme formål som mineraloljer, for å forbedre
viskositeten, motvirke motorbank, oksydasjon, korrosjon, sotdannelse
eller liknende

38.14 Sammensatte, organiske oppløsnings- og fortynningsmidler, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted; tilberedte maling- og lakkfjernere

3814.00 100 - importert av fabrikker for å inngå i produksjonen
3814.00 900 - ellers

38.19 Bremsevæske og andre tilberedte væsker for hydrauliske overføringer,
som ikke inneholder eller som inneholder mindre enn 70 vektprosent
jordolje eller oljer utvunnet fra bituminøse mineraler

38.20 Frostvæsker og tilberedte væsker for avising
38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske

produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder
slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller
innbefattet annet sted; restprodukter fra kjemiske eller beslektede
industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
- tilberedte tilsetninger for sement, mørtel eller betong

3824.40 900 - - andre
- ikke-ildfast mørtel og betong

3824.50 900 - - andre
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- ellers
3824.90 900 - - andre

39.04 Polymerer av vinylklorid eller av andre halogenerte olefiner, i
ubearbeidde former
- polyvinylklorid, ikke blandet med andre stoffer

3904.10 100 - - i form av korn
- annen polyvinylklorid:
- - ikke mykgjort

3904.21 100 - - - i korn og pulverform
- - mykgjort

3904.22 100 - - - i korn og pulverform
- kopolymerer av vinylklorid-vinylacetat

3904.30 100 - - i kornform, pulverblandinger av polyvinylklorid
- andre kopolymerer av vinylklorid

3904.40 100 - - i kornform, pulverblandinger av polyvinylklorid
- polymerer av vinylidenklorid

3904.50 100 - - i kornform, pulverblandinger av polyvinylklorid
39.07 Polyacetaler, andre polyetere og epoksyharpikser, i ubearbeidde former;

polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i
ubearbeidde former

3907.50 000 - alkydharpikser
39.16 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, stenger og

profiler, også overflatebehandlede, men ikke videre bearbeidde, av plast
- av polymerer av etylen

3916.10 900 - - andre
- av polymerer av vinylklorid

3916.20 900 - - andre
- av annen plast:

3916.90 900 - - andre
39.17 Rør og slanger samt forbindelsesdeler dertil (f.eks. muffer, knær, flenser),

av plast
3917.21 000 - - av polymerer av etylen
3917.22 000 - - av polymerer av propylen
3917.23 000 - - av polymerer av vinylklorid
3917.29 000 - - av annen plast:

- andre rør og slanger:
3917.31 000 - - bøyelige rør og slanger som tåler et trykk på minst 27,6 MPa
3917.32 000 - - andre, ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre

materialer, uten forbindelsesdeler:
3917.33 000 - - andre, ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre

materialer, med forbindelsesdeler
-- andre

3917.39 900 --- andre
- forbindelsesdeler

3917.40 100 -- andre
39.18 Golvbelegg av plast, også selvklebende, i ruller eller i form av fliser;

vegg- eller takkledning av plast som definert i note 9 til dette kapittel
39.19 Selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter
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av plast, også i ruller
- i ruller med bredde høyst 20 cm

3919.10 900 - - andre
- ellers

3919.90 900 - - andre
39.20 Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, unntatt skumplast og ikke

forsterket, laminert eller på liknende måte forbundet med andre materialer
og uten underlag
- av polymerer av etylen

3920.10 100 - - i gjennomsiktige ruller, trykte
3920.10 900 - - andre

- av polymerer av propylen
3920.20 100 - - i gjennomsiktige ruller, trykte
3920.20 900 - - andre

- av polymerer av styren
3920.30 900 - - andre

- av polymerer av vinylklorid:
- - stive

3920.41 900 - - - andre
- - bøyelige

3920.42 900 - - - andre
- av akrylpolymerer
- - av polymetylmetakrylat

3920.51 900 - - - andre
- - ellers

3920.59 900 - - - andre
- av polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre
polyestere:
- - av polykarbonater

3920.61 900 - - - andre
- - av polyetylentereftalat

3920.62 900 - - - andre
- - av umettede polyestere

3920.63 900 - - - andre
- - av andre polyestere

3920.69 900 - - - andre
- av cellulose eller dens kjemiske derivater:
- - av regenerert cellulose:

3920.71 900 - - - ellers
- - av vulkanfibrer

3920.72 900 - - - ellers
- - av celluloseacetat:

3920.73 100 - - - i gjennomsiktige ruller av trykt cellofan
3920.73 900 - - - andre

- - av andre cellulosederivater:
3920.79 100 - - - i gjennomsiktige ruller av trykt cellofan
3920.79 900 - - - ellers

- av annen plast:
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- - av polyvinylbutyral
3920.91 900 - - - ellers

- - av polyamider
3920.92 900 - - - ellers

- - av aminoharpikser
3920.93 900 - - - ellers

- - av fenolharpikser
3920.94 900 - - - ellers

- - av annen plast
3920.99 100 - - - i gjennomsiktige ruller av etylenpolymerer, propylenpolymerer eller

av trykt cellofan
3920.99 900 - - - ellers

39.21 Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast
- skumplastprodukter:

3921.11 000 - - av polymerer av styren
3921.12 000 - - av polymerer av vinylklorid
3921.13 000 - - av polyuretaner
3921.14 000 - - av regenerert cellulose

- - av annen plast
3921.19 100 - - - av etylenvinylacetat
3921.19 900 - - - ellers

- ellers
3921.90 100 - - harde plater (formica og liknende) produsert ved stakking og pressing

av lag med papir og fibre et.c., etter impregnering med syntetisk harpiks,
f.eks. formica og liknende

3921.90 900 - - ellers
39.22 Badekar, dusjkar, vasker, bideter, klosettskåler, seter og lokk til

klosettskåler, spylecisterner samt liknende sanitærutstyr av plast
39.23 Produkter av plast for transport eller emballering av varer; propper, lokk,

kapsler og andre lukkeanordninger, av plast
3923.10 000 - esker, kasser og liknende varer:

- sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus):
- - av polymerer av etylen:

3923.21 900 - - - ellers
- - av annen plast

3923.29 900 - - - ellers
- ballonger, flasker, kanner og liknende beholdere:

3923.30 900 - - ellers
- sneller, spoler, bobiner og liknende

3923.40 900 - - ellers
3923.90 000 - andre

39.24 Bordservise, kjøkkenutstyr, andre husholdningsartikler og toalettartikler
av plast

39.25 Byggevarer av plast, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
39.26 Andre varer av plast og varer av andre materialer som hører under

posisjonene 39.01 - 39.14
3926.10 000 - kontor- og skoleartikler
3926.20 000 - klær og tilbehør til klær (herunder hansker)
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3926.30 000 - tilbehør til møbler, karosserier eller liknende
3926.40 000 - statuetter og andre dekorasjonsartikler

- ellers
3926.90 900 - - andre

40.05 Blandet gummi, uvulkanisert, i ubearbeidde former eller i form av plater,
duk eller bånd
- blandet med carbon black eller silisiumdioksid:

4005.10 900 - - ellers
4005.20 000 - oppløsninger; dispersjoner, unntatt de som hører under varenummer

40.05.10
- ellers:
- - plater, duk og bånd:

4005.91 900 - - - ellers
40.06 Uvulkanisert gummi i andre former (f.eks. stenger, rør og profiler) og

varer av uvulkanisert gummi (f.eks. skiver og ringer)

- annen

4006.90 900 - - ellers

40.07 Tråd og snorer av vulkanisert gummi

4007.00 900 - ellers

40.08 Plater, duk, bånd, stenger og profiler, av vulkanisert bløtgummi

- av skumgummi:

- - plater, duk og bånd:

4008.11 900 - - - ellers

- - andre

4008.19 900 - - - ellers

- av annen vulkanisert bløtgummi, unntatt skumgummi:

- - plater, duk og bånd:

4008.21 900 - - - ellers

- - andre

4008.29 900 - - - ellers

40.09 Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi, også med forbindelsesdeler
(f.eks. muffer, knær, flenser)
- ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, uten
forbindelsesdeler
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4009.10 900 - - ellers

- forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med metall, uten
forbindelsesdeler

4009.20 900 - - ellers

- forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med
tekstilmaterialer, uten forbindelsesdeler

4009.30 900 - - ellers

- forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, uten
forbindelsesdeler

4009.40 900 - - andre

- med forbindelsesdeler

4009.50 900 - - ellers

40.10 Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi

40.11 Nye, pneumatiske dekk av gummi

40.12 Regummierte eller brukte, pneumatiske dekk av gummi; massiv- eller
hulkammerringer, utskiftbare slitebaner og felgbånd av gummi

4012.10 000 - regummierte dekk

- brukte, pneumatiske dekk

4012.20 900 - - ellers

4012.90 000 - andre

40.13 Innerslanger av gummi

40.14 Hygieniske eller farmasøytiske artikler (herunder tåtesmokker) av
vulkanisert bløtgummi, også med deler av hardgummi

40.15 Klær og tilbehør dertil (herunder hansker), til ethvert bruk, av vulkanisert
bløtgummi

40.16 Andre varer av vulkanisert bløtgummi

- av skumgummi

4016.10 900 - - ellers

- ellers:

4016.91 000 - - golvbelegg og matter

4016.92 000 - - radergummi (viskelær)
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4016.93 000 - - pakninger

4016.94 000 - - fendere for fartøyer og kaier, også oppblåsbare

4016.95 000 - - andre oppblåsbare varer

- - andre

4016.99 900 - - - ellers

40.17 Hardgummi (f.eks. ebonitt) i alle former, herunder avfall og skrap; varer
av av hardgummi

4017.00 900 - ellers

41.04 Lær av storfe eller dyr av hesteslekten, uten hår, unntatt lær som hører
under posisjon 41.08 eller 41.09

41.05 Lær av sau eller lam, uten ull, unntatt lær som hører under posisjon 41.08
eller 41.09

41.06 Lær av geiter eller kje, uten hår, unntatt lær som hører under posisjon
41.08 eller 41.09

41.07 Lær av andre dyr, uten hår, unntatt lær som hører under posisjon 41.08
eller 41.09

41.08 Semsket (oljegarvet) lær (herunder kombinasjonssemsket lær)

41.09 Lakklær og imitert lakklær; metallisert lær

41.10 Klipp og annet avfall av lær eller kunstlær, ikke anvendelig til
fremstilling av lærvarer; støv, pulver og mel av lær

41.11 Kunstlær på basis av lær eller lærfibrer, i plater eller remser, også i ruller

42.01 Salmakerarbeider for alle slags dyr (herunder trekkreimer, halsbånd,
kneputer, munnkurver, saltepper, saltasker, hundefrakker og liknende),
uansett materiale

42.02 Garderobekofferter, håndkofferter, toalettkofferter, attachékofferter,
dokumentmapper, skoleransler, brilleetuier, etuier og vesker for kikkerter,
kameraer, musikkinstrumenter eller våpen samt liknende beholdere;
reisevesker, toalettvesker, ryggsekker, håndvesker, shoppingvesker,
lommebøker, pengepunger, kartmapper, sigarettetuier, tobakkspunger,
verktøyvesker, sportsvesker, flaskefutteraler, smykkeskrin, pudderdåser,
etuier for bestikk og liknende beholdere, av lær, kunstlær, plast (som
plater, duk eller folier), tekstilmateriale, vulkanfibrer eller papp eller helt
eller hovedsakelig overtrukket med slike materialer eller med papir

42.03 Klær og tilbehør til klær, av lær eller kunstlær

42.04 Varer av lær eller kunstlær av det slag som brukes i maskiner, apparater
eller mekaniske redskaper eller til annen teknisk bruk

42.05 Andre varer av lær eller kunstlær
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42.06 Varer av tarmer (unntatt av wormgut), gullslagerhinner, blærer eller sener

43.02 Garvede eller beredte pelsskinn (herunder hoder, haler, labber og andre
stykker eller klipp), også sammensatte (uten forbindelse med andre
materialer), unntatt de varer som hører under posisjon 43.03

43.03 Klær, tilbehør til klær og andre varer av pelsskinn

43.04 Kunstig pelsskinn og varer derav

44.01 Ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter
eller liknende; tre i form av fliser eller spon; sagflis og treavfall, også
agglomerert til briketter, pelleter eller liknende former
- tre i form av fliser eller spon:

4401.21 000 - - av bartrær:

4401.22 000 - - av lauvtrær

44.03 Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller
tilskåret

4403.10 000 - behandlet med maling, beis, kreosot eller liknende impregneringsmiddel

- annet, av bartrær:

4403.20 900 - - ellers

- annet, av tropiske tresorter som beskrevet i varenummernote 1 til dette
kapittel:
- - dark red meranti (mørkerød meranti), light red meranti (lyserød
meranti) og meranti bakau

4403.41 900 - - - ellers

- - annet

4403.49 900 - - - ellers

- annet:

- - av eik (Quercus spp.)

4403.91 900 - - - ellers

- - av bøk (Fagus spp.)

4403.92 900 - - - ellers

- - ellers

4403.99 900 - - - annet
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44.04 Emner av tre til tønnebånd; kløyvde stokker; stolper og staurer, spissede,
men ikke saget i lengderetningen; emner av tre, grovt tildannet eller
avrundet, men ikke dreid, bøyd eller bearbeidd på annen måte,
anvendelige til fremstilling av spasérstokker, paraplyer, verktøyskaft eller
liknende; strimler og liknende av tre

44.07 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også
høvlet, pusset eller fingerskjøtt, av tykkelse over 6 mm

44.08 Finér (også sammenskjøtt) og annen trelast saget i lengderetningen,
knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller fingerskjøtt, av tykkelse
høyst 6 mm

44.09 Trelast (herunder usammensatt parkettstav), fortløpende profilert (pløyd,
falset, avrundet eller forsynt med fas, staf eller liknende) langs kanter
eller flater, også høvlet, pusset eller fingerskjøtt.

44.10 Sponplater og liknende plater av tre eller andre treaktige materialer, også
agglomererte med harpikser eller andre organiske bindemidler

44.14 Trerammer til malerier, fotografier, speil eller liknende gjenstander

44.15 Pakkasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje av tre;
kabeltromler av tre; lastepaller, kassepaller og andre paller av tre;
pallekarmer
- kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje;
kabeltromler

4415.10 900 - - ellers

- lastepaller, kassepaller og andre paller av tre; pallekarmer

4415.20 900 - - ellers

44.16 Fat, tønner, kar, baljer og annet bøkkerarbeid samt deler dertil av tre,
herunder tønnestaver

44.17 Verktøy og redskaper samt innfatninger, håndtak og skaft dertil, av tre;
innfatninger, håndtak og skaft av tre til børster eller koster; lester og
blokker av tre til fottøy

4417.00 900 - annet

44.18 Bygningssnekker- og tømmermannsarbeider, herunder lamellplater med
innvendig hulrom (celleplater), sammensatt parkett og takspon
(“shingles” og “shakes”), av tre

44.19 Bordservise og kjøkkenartikler av tre

44.20 Innlagt tre (marketeri); skrin, esker og etuier for bijouterivarer eller
spisebestikk og liknende varer, av tre; statuetter og andre
dekorasjonsgjenstander av tre; møbelgjenstander av tre som ikke hører
under kapittel 94

44.21 Andre varer av tre

4421.10 000 - kleshengere
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- ellers

4421.90 900 - - annet

45.02 Naturlig kork, avbarket eller grovt parallellskåret, eller i kvadratiske eller
rektangulære blokker, plater, ark eller strimler (herunder skarpkantede
emner til fremstilling av flaskepropper eller liknende)

4502.00 900 - annet

45.03 Varer av naturlig kork

- ellers

4503.90 900 - - annet

45.04 Presset kork (med eller uten bindemiddel) og varer av presset kork

- blokker, plater, ark og strimler; alle slags fliser; massive sylindre,
herunder skiver:

4504.10 900 - - annet

- ellers

4504.90 900 - - annet

46.01 Fletninger og liknende produkter av flettematerialer, også sammenføyde
til bånd; flettematerialer, fletninger og liknende produkter av
flettematerialer, parallellagte eller vevde, i form av plater som også kan
være ferdige varer (f.eks. matter og skjermbrett)

4601.20 000 - matter og skjermbrett av vegetabilske materialer

- ellers:

4601.91 000 - av vegetabilske materialer

4601.99 000 - - andre

46.02 Kurvmakerarbeider og andre varer fremstilt direkte av flettematerialer
eller av varer som hører under posisjon 46.01; varer av luffa

- av vegetabilske materialer

4602.10 900 - - andre

- ellers

4602.90 900 - - annet

48.02 Ubestrøket papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir,
trykkpapir eller til andre grafiske formål, samt papir og papp til
fremstilling av hullkort eller hullbånd, i ruller eller ark, unntatt papir som
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hører under posisjon 48.01 eller 48.03; håndlaget papir og papp

4802.10 000 - håndlaget papir og papp

4802.20 000 - papir og papp, av det slag som brukes som basis for lys-, varme- eller
elektrosensitivt papir eller papp

4802.30 000 - karbonråpapir

4802.40 000 - tapetråpapir

- annet papir og annen papp, uten innhold av fibrer fra mekaniskmasse
eller med innhold av fibrer fra slik masse på høyst 10 vektprosent av den
totale fibermengde:
- - med vekt under 40 g pr. m²

4802.51 900 - - - annet

- - med vekt minst 40 g pr. m², men ikke mer enn 150 g pr. m²

4802.52 300 - - - direkte importert av beholderprodusenter til bruk i produksjon

4802.52 900 - - - annet

- - med vekt over 150 g pr. m²

4802.53 200 - - - direkte importert av beholderprodusenter til bruk i produksjon

4802.53 900 - - - annet

- annet papir og annen papp, med innhold av fibrer fra mekanisk masse på
mer enn 10 vektprosent av den totale fibermengde

4802.60 600 - - - annet, importert av fabrikker til bruk i produksjon

4802.60 900 - - annet

48.03 Papir av det slag som brukes til toalettpapir, ansiktsservietter, håndklær,
servietter eller liknende papir til bruk i husholdningen eller til sanitære
formål, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, også kreppet, plissert,
mønsterpreget, perforert, overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i
ruller eller ark

4803.00 100 - cellulosevatt importert av fabrikk til bruk i produksjon

4803.00 900 - ellers

48.04 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp, i ruller eller ark, unntatt varer som
hører under posisjon 48.02 eller 48.03

- kraftliner:

- - ubleket



180

H.S.
kode

Jordansk
varenummer

Varebeskrivelse

4804.11 100 - - - omslagspapir, ubleket eller med en bleket side

4804.11 900 - - - annet

- - ellers

4804.19 100 - - - omslagspapir, ubleket eller med en bleket side

4804.19 900 - - - annet

- kraftsekkepapir

- annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt høyst 150 g pr. m²:

- - ubleket

4804.31 100 - - - omslagspapir, ubleket eller med en bleket side

4804.31 900 - - - annet

ex - - ellers

4804.39 100 - - - omslagspapir, ubleket eller med en bleket side

4804.39 900 - - - annet

- annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt over 150 g pr. m², men
mindre enn 225 g pr. m²:

- - ubleket

4804.41 100 - - - omslagspapir, ubleket eller med en bleket side

4804.41 900 - - - annet

- - ensartet bleiket i massen og med innhold av fibrer fra kjemisk masse
på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde

4804.42 100 - - - omslagspapir, ubleket eller med en bleket side

4804.42 900 - - - annet

- - ellers

4804.49 100 - - - omslagspapir, ubleket eller med en bleket side

4804.49 900 - - - annet

- annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt minst 225 g pr. m²:

- - ubleket



181

H.S.
kode

Jordansk
varenummer

Varebeskrivelse

4804.51 100 - - - omslagspapir, ubleket eller med en bleket side

4804.51 900 - - - annet

- - ensartet bleiket i massen og med et innhold av fibrer fra kjemisk masse
på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde

4804.52 100 - - - omslagspapir, ubleket eller med en bleket side

4804.52 900 - - - annet

- - ellers

4804.59 100 - - - omslagspapir, ubleket eller med en bleket side

4804.59 900 - - - annet

48.05 Annet ubestrøket papir og papp, i ruller eller ark, ikke videre bearbeidd
eller behandlet enn det som er nevnt i note 2 til dette kapittel
- halvkjemisk papir for fremstilling av bølgepapir (fluting)

4805.10 100 - - - omslagspapir og papir importert av beholderprodusenter til bruk i
produksjon

4805.10 900 - - - annet

- flerlagspapir og -papp:

- - med alle lag bleiket

4805.21 100 - - - omslagspapir og papir importert av beholderprodusenter til bruk i
produksjon

4805.21 900 - - - annet

- - med bare ett ytterlag bleiket

4805.22 100 - - - omslagspapir og papir importert av beholderprodusenter til bruk i
produksjon

4805.22 900 - - - annet

- - med tre eller flere lag hvor bare de to ytterlagene er bleiket

4805.23 100 - - - omslagspapir og papir importert av beholderprodusenter til bruk i
produksjon

4805.23 900 - - - annet

- - ellers
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4805.29 100 - - - omslagspapir og papir importert av beholderprodusenter til bruk i
produksjon

4805.29 900 - - - annet

4805.30 000 - sulfittomslagspapir

4805.40 000 - filtrerpapir og –papp

4805.50 000 - filtpapir og –papp

- annet papir og annen papp med vekt høyst 150 g pr. m²

4805.60 100 - - - omslagspapir og papir importert av beholderprodusenter til bruk i
produksjon

4805.60 900 - - - annet

- annet papir og annen papp med vekt over 150 g pr. m², men mindre enn
225 g pr. m²

4805.70 100 - - - omslagspapir og papir importert av beholderprodusenter til bruk i
produksjon

4805.70 900 - - - annet

- annet papir og annen papp med vekt minst 225 g pr. m²

4805.80 100 - - - omslagspapir og papir importert av beholderprodusenter til bruk i
produksjon

4805.80 900 - - - annet

48.06 Pergamentpapir, smørpapir (greaseproofpapir), tracingpapir og pergamyn
(glassin) samt annet glittet, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig papir, i
ruller eller ark

48.07 Papir og papp som består av flere lag papir eller papp holdt sammen med
et bindemiddel, uten overdrag eller impregnering, også innvendig
forsterket, i ruller eller ark

48.08 Bølgepapir og bølgepapp (også pålimt plant papir eller papp) samt
kreppet, plissert, mønsterpreget eller perforert papir eller papp, i ruller
eller ark, unntatt papir av det slag som er beskrevet under posisjon 48.03

4808.10 000 - bølgepapir og bølgepapp, også perforert

- annet kraftpapir, kreppet eller plissert, også mønsterpreget eller perforert

4808.30 900 - - annet

- ellers:
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4808.90 900 - - annet

48.09 Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopipapir eller
overføringspapir (herunder bestrøket eller impregnert papir for stensiler
eller offsetplater), også trykte, i ruller eller ark

48.10 Papir og papp bestrøket på den ene eller begge sider med kaolin (China
clay) eller andre uorganiske stoffer, med eller uten bindemiddel, og uten
annet overdrag, også overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller
eller ark
- papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller
til andre grafiske formål, uten innhold av fibrer fra mekanisk masse eller
med innhold av fibrer fra slik masse på høyst 10 vektprosent av den totale
fibermengde:

4810.11 000 - - med vekt høyst 150 gram pr. m²

4810.12 000 - - med vekt over 150 gram pr. m²

- papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller
til andre grafiske formål, med innhold av fibrer fra mekanisk masse på
mer enn 10 vektprosent av den totale fibermengde:

4810.21 000 - - lettvektpapir

4810.29 000 - - ellers

- kraftpapir og kraftpapp, unntatt av det slag som brukes som skrivepapir,
trykkpapir eller til andre grafiske formål:

4810.31 000 - - ensartet bleiket i massen og med innhold av fibrer fra kjemisk masse
på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde og med vekt høyst
150 g pr. m²

4810.32 000 - - ensartet bleiket i massen og med innhold av fibrer fra kjemisk masse
på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde og med vekt over
150 g pr. m²

- - ellers

4810.39 900 - - - ellers

- annet papir og annen papp:

- - flerlagt

4810.91 200 - - - belagt, uten trykk

4810.91 900 - - - annet

- - ellers

4810.99 900 - - - annet

48.11 Papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, bestrøket, impregnert,
belagt, overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller eller ark,
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unntatt varer av det slag som er beskrevet under posisjonene 48.03, 48.09
eller 48.10

4811.10 000 - papir og papp påført tjære, bitumen eller asfalt

- papir og papp påført klebestoff:

- - selvklebende

4811.21 100 - - - importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

4811.21 900 - - - annet

- - ellers

4811.29 100 - - - importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

4811.29 900 - - - annet

- papir og papp overtrukket, impregnert eller bestrøket med plast (unntatt
klebestoff):

4811.31 000 - - bleiket, med vekt over 150 g pr. m²

- - annet

4811.39 100 - - - importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

4811.39 900 - - - annet

- papir og papp overtrukket, impregnert eller bestrøket med voks,
parafinvoks, stearin, olje eller glyserol

4811.40 900 - - annet

4811.90 000 - annet papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer:

4811.90 100 - - - cellulosevatt og duk av cellulosefibrer

4811.90 900 - - - annet

48.12 Filtrerblokker og filtrerplater av papirmasse

48.13 Sigarettpapir, også ferdig tilskåret eller i form av hefter eller hylser

48.14 Tapeter og liknende veggkledninger; gjennomsiktig vinduspapir

48.15 Golvbelegg med underlag av papir eller papp, også ferdig tilskåret

48.16 Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopipapir eller
overføringspapir (unntatt varer som hører under posisjon 48.09), stensiler
og offsetplater av papir, også i esker

48.17 Konvolutter, kortbrev, brevkort (ikke illustrerte) og korrespondansekort
av papir eller papp; esker, mapper og liknende av papir eller papp, som
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inneholder et utvalg av brevpapir, konvolutter og liknende

48.18 Toalettpapir og liknende papir, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer,
av det slag som brukes i husholdningen eller til sanitære formål, i ruller
med bredde høyst 36 cm eller tilskåret til bestemt størrelse eller form;
lommetørklær, servietter for ansikt og hender, håndklær, bordduker,
bordservietter, bleier, tamponger, laken og liknende husholdnings-,
sanitær- eller sykehusartikler, klær og tilbehør til klær av papirmasse,
papir, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer

48.19 Esker, kasser, sekker, poser og annen emballasje av papir, papp,
cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer; sorterings- og
oppbevaringsesker og liknende varer av papir eller papp av det slag som
brukes i kontorer, butikker eller liknende

48.20 Protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker,
skriveblokker, notisblokker, dagbøker og liknende varer, samt
skrivebøker, skriveunderlag, samlepermer (for løse ark eller andre),
mapper, omslag for dokumenter, blankettsett, flerlagspapir med
mellomliggende kopipapir samt liknende varer av papir eller papp til bruk
i skoler, kontorer og liknende; album for prøver eller samlinger samt
bokpermer av papir eller papp

4820.10 000 - protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker,
skriveblokker, notisblokker, dagbøker og liknende

- skrivebøker:

4820.20 900 - - andre

4820.30 000 - samlepermer (unntatt bokpermer), mapper og omslag for dokumenter

4820.40 000 - blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir

4820.50 000 - album for prøver eller samlinger

4820.90 000 - ellers

48.21 Etiketter, alle slags, av papir eller papp, også trykte

48.23 Annet papir og annen papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer,
tilskåret til bestemt størrelse eller form; andre varer av papirmasse, papir,
papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer
- papir påført klebestoff, i strimler eller ruller:

4823.11 000 - - selvklebende

4823.19 000 - - annet

4823.20 000 - filtrerpapir og –papp

4823.40 000 - ruller, ark og skiver med trykk til selvregistrerende apparater

- annet papir og annen papp, av det slag som brukes som skrivepapir,
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trykkpapir eller til andre grafiske formål:

4823.51 000 - - trykt, mønsterpreget eller perforert

4823.59 000 - - annet

4823.60 000 - brett, tallerkener, fat, kopper og liknende av papir eller papp

4823.70 000 - støpte eller pressede varer av papirmasse

- ellers:

4823.90 500 - - andre, importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

4823.90 900 - - ellers

49.07 Ubrukte frimerker, stempelmerker og liknende, gyldige i
bestemmelseslandet; stempelpapir; pengesedler; sjekkblanketter; aksjer,
obligasjoner og liknende verdipapirer

4907.00 100 - sjekkhefter (unntatt reise-sjekker)

49.08 Overføringstrykk (dekalkomanier)

49.09 Trykte eller illustrerte postkort; trykte kort med personlige hilsninger,
meddelelser eller bekjentgjørelser, også illustrerte, med eller uten
konvolutter eller utstyr

49.10 Kalendere, alle slags, trykte, herunder kalenderblokker

49.11 Andre trykksaker, herunder trykte bilder og fotografier

- andre:

4911.91 000 - - bilder, plansjer og fotografier:

- - andre

4911.99 900 - - - ellers

50.06 Garn av silke og garn spunnet av silkeavfall, i detaljopplegging; wormgut

50.07 Vevnader av silke eller silkeavfall

51.09 Garn av ull eller fine dyrehår, i detaljopplegging

51.10 Garn av grove dyrehår eller tagl (herunder omspunnet garn av tagl), også
i detaljopplegging

5110.00 100 - i pakninger for detaljsalg

51.11 Vevnader av kardet ull eller kardede, fine dyrehår

51.12 Vevnader av kjemmet ull eller kjemmede, fine dyrehår
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51.13 Vevnader av grove dyrehår eller tagl

- importert av konfeksjonsfabrikker

5113.00 900 - andre

52.04 Sytråd av bomull, også i detaljopplegging

5204.20 000 - i pakninger for detaljsalg

52.07 Garn av bomull

52.08 Vevnader av bomull, som inneholder minst 85 vektprosent bomull, med
vekt høyst 200 gram pr. m²

52.09 Vevnader av bomull, som inneholder minst 85 vektprosent bomull, med
vekt over 200 gram pr. m²

52.10 Vevnader av bomull, som inneholder mindre enn 85 vektprosent bomull,
blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer, med vekt høyst 200 gram pr. m²

52.11 Vevnader av bomull, som inneholder mindre enn 85 vektprosent bomull,
blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer, med vekt over 200 gram pr. m²

52.12 Andre vevnader av bomull

53.09 Vevnader av lin

53.11 Vevnader av andre vegetabilske tekstilfibrer; vevnader av papirgarn

54.01 Sytråd av syntetiske eller kunstige filamenter, også i detaljopplegging

- av syntetiske filamenter

5401.10 100 - - i pakninger for detaljsalg

- av kunstige filamenter

5401.20 100 - - i pakninger for detaljsalg

54.04 Syntetiske monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og med et
største tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) av
syntetiske tekstilmaterialer med en synlig bredde høyst 5 mm

- monofilamenter:

- andre:

5404.90 100 - - flak og strimler snodd som garn

54.05 Kunstige monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og med et
største tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) av
kunstige tekstilmaterialer med en synlig bredde høyst 5 mm
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5405.00 100 - - flak og strimler snodd som garn, for knyting og pakking

54.06 Garn av syntetiske eller kunstige filamenter (unntatt sytråd), i
detaljopplegging

54.07 Vevnader av syntetisk filamentgarn, herunder vevnader fremstilt av
materialer som hører under posisjon 54.04

5407.10 000 - vevnader fremstilt av høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider
eller av polyestere
- vevnader fremstilt av strimler eller liknende

- - vevnader for fremstilling av tepper, importert direkte av
teppeprodusenter

5407.20 900 - - andre

5407.30 000 - tekstilstoff som beskrevet i note 9 til avsnitt XI

- andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent filamenter av
nylon eller andre polyamider:

5407.41 000 - - ubleikede eller bleikede

5407.42 000 - - ensfargede

5407.43 000 - - flerfargede

5407.44 000 - - trykte

- andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent teksturerte
polyesterfilamenter:

5407.51 000 - - ubleikede eller bleikede

5407.52 000 - - ensfargede

5407.53 000 - - flerfargede

5407.54 000 - - trykte

- andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent
polyesterfilamenter:

5407.61 000 - - som inneholder minst 85 vektprosent uteksturerte polyesterfilamenter

5407.69 000 - - andre

- andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent syntetiske
filamenter:

5407.71 000 - - ubleikede eller bleikede

5407.72 000 - - ensfargede
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5407.73 000 - - flerfargede

5407.74 000 - - trykte

- andre vevnader, som inneholder mindre enn 85 vektprosent syntetiske
filamenter, blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull:

5407.81 000 - - ubleikede eller bleikede

5407.82 000 - - ensfargede

5407.83 000 - - flerfargede

5407.84 000 - - trykte

- andre vevnader:

- - ubleikede eller bleikede

- - - vevnader for fremstilling av tepper, importert direkte av
teppeprodusenter

5407.91 900 - - - andre

5407.92 000 - - ensfargede

5407.93 000 - - flerfargede

5407.94 000 - - trykte

54.08 Vevnader av kunstig filamentgarn, herunder vevnader fremstilt av
materialer som hører under posisjon 54.05

55.07 Kunstige stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for
spinning

- kjemmede stapelfibrer importert av fabrikker for garnindustrien

5507.00 900 - ellers

55.08 Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, også i detaljopplegging

- av syntetiske stapelfibrer

5508.10 100 - - i pakninger for detaljsalg

- av kunstige stapelfibrer:

5508.20 100 - - i pakninger for detaljsalg

55.11 Garn (unntatt sytråd) av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, i
detaljopplegging
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55.12 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder minst 85 vektprosent
syntetiske stapelfibrer

55.13 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85
vektprosent slike fibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med
bomull, med vekt høyst 170 gram pr. m²

55.14 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85
vektprosent slike fibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med
bomull, med vekt over 170 gram pr. m²

55.15 Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer

55.16 Vevnader av kunstige stapelfibrer

56.01 Vatt av tekstilmaterialer og varer derav; tekstilfibrer med lengde høyst 5
mm (fnugg), støv og nupping av tekstilmaterialer

56.02 Filt, også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert

56.03 Fiberduk (“nonwovens”), også impregnert, overtrukket, belagt eller
laminert

- av syntetiske eller kunstige filamenter:

- - med vekt høyst 25 gram pr. m²

- - - til bruk i industrien

5603.11 900 - - - annen

- - med vekt over 25 gram pr. m², men høyst 70 gram pr. m²

- - - til bruk i industrien

5603.12 900 - - - annen

- - med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m²

- - - til bruk i industrien

5603.13 900 - - - annen

- - med vekt over 150 gram pr. m²

- - - til bruk i industrien

5603.14 900 - - - annen

- annen:

- - med vekt høyst 25 gram pr. m²

- - - til bruk i industrien
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5603.91 900 - - - annen

- - med vekt over 25 gram pr. m², men høyst 70 gram pr. m²

- - - til bruk i industrien

5603.92 900 - - - annen

- - med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m²

- - - til bruk i industrien

5603.93 900 - - - annen

- - med vekt over 150 gram pr. m²

- - - til bruk i industrien

5603.94 900 - - - annen

56.04 Tråd og snor av gummi overtrukket med tekstilmateriale; tekstilgarn samt
strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05,
impregnert, overtrukket, belagt eller omsluttet med gummi eller plast
- tråd og snor av gummi, overtrukket med tekstilmateriale

- - til bruk i industrien

5604.10 900 - - annen

- høystyrkegarn av polyester, nylon eller andre polyamider eller av
viskoserayon, impregnert eller overtrukket:

5604.20 100 - - impregnert eller overtrukket med uvulkanisert gummi

5604.20 900 - - annen

- ellers

5604.90 900 - - ellers

56.05 Metallisert garn, også omspunnet, fremstilt av tekstilgarn samt strimler og
liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, i forbindelse med
metall i form av tråd, strimler eller pulver eller overtrukket med metall

5605.00 100 - metallisert omspunnet garn

56.06 Omspunnet garn samt strimler og liknende som hører under posisjon
54.04 eller 54.05, omspunnet (unntatt garn, strimler og liknende som
hører under posisjon 56.05, og omspunnet garn av tagl); chenillegarn;
“chainettegarn”

56.07 Hyssing, snører, liner og tau, også flettet, impregnert, overtrukket, belagt
eller omsluttet med gummi eller plast
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- av sisal eller andre tekstilfibrer av slekten Agave:

5607.21 000 - - selvbindergarn og liknende garn

- av polyetylen eller polypropylen:

5607.41 000 - - selvbindergarn og liknende garn

5607.49 000 - - andre

5607.50 000 - av andre syntetiske tekstilfibrer

56.08 Knyttet nettstoff fremstilt av hyssing, snører, liner eller tau; ferdige
fiskenett og andre ferdige nett av tekstilmaterialer

56.09 Varer fremstilt av garn, av strimler eller liknende som hører under
posisjon 54.04 eller 54.05, eller av hyssing, snører, liner og tau, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted

57.02 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, vevde, ikke tuftet
eller flokket, ferdige eller som metervare, herunder “Kelim”,
“Schumacks”, “Karamanie” og liknende håndvevde tepper
- andre, med luv, som metervare:

5702.32 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer

- andre, med luv, ferdige:

5702.42 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer

- andre, uten luv, som metervare:

5702.52 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer

- andre, uten luv, ferdige:

5702.92 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer

57.03 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, tuftet, ferdige eller
som metervare

5703.20 000 - av nylon eller andre polyamider

5703.30 000 - av andre syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer

57.04 Gulvtepper og annet gulvbelegg av filt av tekstilmateriale ikke tuftet eller
flokket, ferdige eller som metervare
- fliser hvis overflate ikke overstiger 0,3 m²

5704.90 000 - andre

58.01 Fløyel-, plysj- og chenillevevnader, unntatt varer som hører under
posisjon 58.02 eller 58.06
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58.02 Håndklefrotté og liknende frottévevnader, unntatt bånd som hører under
posisjon 58.06; tuftede tekstilstoffer, unntatt varer som hører under
posisjon 57.03

58.03 Slyngvevnader, unntatt bånd som hører under posisjon 58.06

- av bomull

- - Leanovevnader importert av fabrikker for medisinske formål

5803.10 900 - - andre

- av andre tekstilmaterialer

- - Leanovevnader importert av fabrikker for medisinske formål

5803.90 900 - - andre

58.04 Tyll og andre nettstoffer, unntatt vevde eller trikoterte stoffer; blonder og
kniplinger som metervare, bånd eller motiver, unntatt stoffer som hører
under posisjon 60.02

58.05 Håndvevde tapisserier av typene Gobeliner, Flandern, Aubusson,
Beauvais og liknende samt håndbroderte tapisserier (f.eks. “petit point”"
og korsstingsbroderier), ferdige eller som metervare

58.06 Vevde bånd, unntatt varer som hører under posisjon 58.07; bånd uten veft
som består av sammenklebte, parallellagte varptråder (“bolduc”)

5806.10 000 - vevde bånd av fløyel, plysj eller chenille (herunder håndklefrotté og
liknende frottévevnader)

5806.20 000 - andre vevde bånd som inneholder minst 5 vektprosent elastomergarn
eller gummitråder
- andre vevde bånd:

- - av bomull

- - - importert av konfeksjonsfabrikker

5806.31 900 - - - andre

- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

- - - importert av konfeksjons- og skofabrikker

5806.32 900 - - - andre

- - av andre tekstilmaterialer:

- - - importert av konfeksjonsfabrikker

5806.39 900 - - - andre



194

H.S.
kode

Jordansk
varenummer

Varebeskrivelse

- bånd uten veft som består av sammenklebte, parallellagte varptråder
(“bolduc”)

5806.40 100 - - - importert av fabrikker for å inngå i produksjon

5806.40 900 - - andre

58.07 Etiketter, merker og liknende varer av tekstilmateriale, som metervare,
bånd eller tilskåret, ikke broderte

58.08 Fletninger som metervare; possementmakerarbeid som metervare uten
broderi, unntatt trikotasje; dusker, pomponger og liknende varer

58.09 Vevnader av metalltråd og vevnader av metallisert garn som hører under
posisjon 56.05, av det slag som brukes til klær, møbelstoff eller liknende,
ikke nevnt eller innbefattet annet sted

58.10 Broderier som metervare, bånd eller motiver

58.11 Tekstilprodukter som metervare, bestående av ett eller flere lag
tekstilmateriale sammenføyd med stopningsmateriale ved søm eller på
annen måte, unntatt broderier som hører under posisjon 58.10

59.01 Tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige
stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av bokpermer eller
liknende; kalkerlerret; preparert malerlerret; “rullebook” og liknende
stivet tekstilstoff av det slag som brukes til framstilling av hatter

59.02 Kordvev for dekk av høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider,
polyestere eller viskoserayon

59.03 Tekstilstoff impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast,
unntatt tekstilstoff som hører under posisjon 59.02
- med polyvinylklorid:

- - importert av fabrikker

5903.10 900 - - andre

- med polyuretan:

- - importert av fabrikker

5903.20 900 - - andre

- ellers:

- - importert av fabrikker

5903.90 900 - - andre

59.04 Linoleum, også tilskåret; gulvbelegg som består av tekstilbunn med
belegg, også tilskåret

59.05 Tekstiltapeter

59.06 Gummiert tekstilstoff, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon 59.02
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59.07 Tekstilstoff som er impregnert, overtrukket eller belagt på annen måte;
malte teaterkulisser, atelierbaktepper eller liknende, av tekstilvevnad

59.08 Veker av vevde, flettede eller strikkede tekstilmaterialer, til lamper,
ovner, tennere, lys eller liknende; gassglødenett og rundstrikkede varer til
fremstilling av slike, også impregnerte

59.09 Slanger og liknende varer av tekstilmateriale, også med fóring, armering
eller tilbehør av andre materialer

59.10 Drivreimer og transportbånd av tekstilmateriale, også impregnert,
overtrukket, belagt eller laminert med plast, eller forsterket med metall
eller annet materiale

59.11 Tekstilvarer til teknisk bruk, som spesifisert i note 7 til dette kapittel

5911.20 000 - sikteduk, ferdige eller som metervare

60.01 Fløyel- og plysjstoffer, herunder stoffer med lang luv og frottéstoffer, av
trikotasje

60.02 Andre stoffer av trikotasje

61.01 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, anorakker (herunder skijakker),
vindjakker og liknende varer av trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt
varer som hører under posisjon 61.03

6101.20 000 - av bomull

6101.30 000 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

61.02 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker (herunder skijakker),
vindjakker og liknende varer av trikotasje, for damer eller piker, unntatt
varer som hører under posisjon 61.04

6102.20 000 - av bomull

6102.30 000 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

61.03 Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og
seler, knebukser og shorts (unntatt badebukser), av trikotasje, for herrer
eller gutter

- dresser:

6103.11 000 - - av ull eller fine dyrehår

- jakker og blazere:

6103.31 000 - - av ull eller fine dyrehår

6103.32 000 - - av bomull

6103.33 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

- bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
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6103.41 000 - - av ull eller fine dyrehår

6103.42 000 - - av bomull

6103.43 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

61.04 Drakter, ensembler, jakker, blazere, kjoler, skjørt, bukseskjørt, bukser,
også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badedrakter),
av trikotasje, for damer eller piker

- drakter:

6104.11 000 - - av ull eller fine dyrehår

6104.19 000 - - av andre tekstilmaterialer

- ensembler:

6104.21 000 - - av ull eller fine dyrehår

6104.22 000 - - av bomull

- jakker og blazere:

6104.32 000 - - av bomull

6104.33 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

- kjoler:

6104.41 000 - - av ull eller fine dyrehår

6104.42 000 - - av bomull

6104.43 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

- skjørt og bukseskjørt:

6104.51 000 - - av ull eller fine dyrehår

6104.52 000 - - av bomull

6104.53 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

- bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:

6104.62 000 - - av bomull

6104.63 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

61.05 Skjorter av trikotasje, for herrer eller gutter



197

H.S.
kode

Jordansk
varenummer

Varebeskrivelse

61.06 Bluser, skjorter og skjortebluser av trikotasje, for damer eller piker

6106.20 000 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6106.90 000 - av andre tekstilmaterialer

61.07 Underbukser, truser, nattskjorter, pyjamaser, badekåper, slåbroker og
liknende varer av trikotasje, for herrer eller gutter

61.08 Underkjoler, underskjørt, underbukser, truser, nattkjoler, pyjamaser,
neglisjéer, badekåper, morgenkåper og liknende varer av trikotasje, for
damer eller piker
- underbukser og truser:

6108.21 000 - - av bomull

6108.22 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

- nattkjoler og pyjamaser:

6108.31 000 - - av bomull

- ellers:

6108.91 000 - - av bomull

6108.92 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

61.09 T-skjorter, singleter og andre undertrøyer, av trikotasje

61.10 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og liknende varer, av
trikotasje

61.11 Babyklær og tilbehør dertil, av trikotasje

6111.10 000 - av ull eller fine dyrehår

6111.20 000 - - av bomull

6111.30 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

61.12 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser, av trikotasje

- treningsdrakter:

6112.11 000 - - av bomull

6112.12 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

6112.19 000 - - av andre tekstilmaterialer

61.14 Andre klær av trikotasje
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6114.10 000 - av ull eller fine dyrehår

6114.20 000 - av bomull

6114.30 000 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

61.15 Strømpebukser, strømper, sokker og liknende, herunder strømper som
brukes av personer med åreknuter, og fottøy uten påsatt såle, av trikotasje

- strømpebukser:

- - av syntetiske tekstilfibrer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som
er mindre enn 67 desitex:

6115.11 900 - - - ellers

- - av syntetiske tekstilfibrer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som
er minst 67 desitex:

6115.12 900 - - - ellers

- - av andre tekstilmaterialer:

6115.19 900 - - - ellers

- strømper og knestrømper for damer hvor det enkelte garn har en
lengdevekt som er mindre enn 67 desitex:

6115.20 900 - - andre

- ellers:

- - av ull eller fine dyrehår:

6115.91 900 - - - andre

- - av bomull:

6115.92 900 - - - andre

- - av syntetiske tekstilfibrer:

6115.93 900 - - - ellers

62.01 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, anorakker (herunder skijakker),
vindjakker og liknende varer for herrer eller gutter, unntatt varer som
hører under posisjon 62.03
- ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kapper og liknende varer:

6201.11 000 - - av ull eller fine dyrehår

6201.12 000 - - av bomull
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- ellers:

6201.91 000 - - av ull eller fine dyrehår

6201.92 000 - - av bomull

6201.93 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

62.02 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker (herunder skijakker),
vindjakker og liknende varer for damer eller piker, unntatt varer som
hører under posisjon 62.04
- ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper og liknende varer:

6202.11 000 - - av ull eller fine dyrehår

6202.12 000 - - av bomull

6202.13 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

- ellers:

6202.91 000 - - av ull eller fine dyrehår

6202.92 000 - - av bomull

6202.93 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

62.03 Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og
seler, knebukser og shorts (unntatt badebukser), for herrer eller gutter

62.04 Drakter, ensembler, jakker, blazere, kjoler, skjørt, bukseskjørt, bukser,
også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badedrakter),
for damer eller piker

62.05 Skjorter for herrer eller gutter

6205.10 000 - - av ull eller fine dyrehår

6205.20 000 - - av bomull

6205.30 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6205.90 000 - av andre tekstilmaterialer

62.06 Bluser, skjorter og skjortebluser, for damer eller piker

6206.20 000 - av ull eller fine dyrehår

6206.30 000 - av bomull

62.07 Singleter og liknende undertrøyer, underbukser, truser, nattskjorter,
pyjamaser, badekåper, slåbroker og liknende varer for herrer eller gutter
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- nattskjorter og pyjamaser:

6207.21 000 - - av bomull

- ellers:

6207.91 000 - - av bomull

62.09 Babyklær og tilbehør dertil

6209.20 000 - av bomull

6209.30 000 - av syntetiske tekstilfibre

62.10 Klær framstilt av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02, 56.03,
59.03, 59.06 eller 59.07

6210.20 000 - andre klær av det slag som er beskrevet i varenumrene 62.01.11 -
62.01.19

6210.30 000 - andre klær av det slag som er beskrevet i varenumrene 62.02.11 -
62.02.19

62.11 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser; andre klær

- badedrakter og badebukser:

6211.11 000 - - for herrer eller gutter

62.12 Bysteholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere og liknende
varer samt deler dertil, også av trikotasje

6212.10 000 - bysteholdere

62.14 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og liknende varer

63.01 Tepper og pledd

63.02 Sengelinnet, dekketøy, toalett- og kjøkkenhåndklær og liknende

63.03 Gardiner (herunder draperier) og rullegardiner; gardinkapper og
sengeforheng

63.04 Andre utstyrsvarer, unntatt de som hører under posisjon 94.04

63.05 Sekker og poser, av det slag som brukes som emballasje

- av jute eller av andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon
53.03:

6305.10 900 - - andre

6305.20 000 - av bomull
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- av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer:

6305.32 000 - - myke beholdere for varer i bulk

6305.33 000 - - andre, av strimler av polyetylen eller polypropylen eller liknende:

6305.39 000 - - andre

6305.90 000 - av andre tekstilmaterialer

63.06 Presenninger og markiser; telt; seil til båter, seilbrett eller seilvogner;
campingartikler

63.07 Andre ferdige varer, herunder snittmønstre

63.08 Sett som består av vevnader og garn, også med tilbehør, til framstilling av
tepper, tapisserier, broderte bordduker eller servietter, eller liknende
tekstilvarer, i pakninger for detaljsalg

63.10 Nye eller brukte filler, avfall fra tauverk samt utslitte varer av tauverk, av
tekstilmateriale

64.03 Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av lær

64.04 Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av
tekstilmateriale

65.01 Hatteemner av filt (filtstumper), verken formpresset eller med tildannet
brem; plane og sylindriske hatteemner av filt

65.02 Hatteemner, flettede eller fremstilt ved sammensetting av strimler av
ethvert materiale, verken formpressede eller med tildannet brem og heller
ikke fôrede eller garnerte

65.03 Hatter og andre hodeplagg av filt, fremstilt av de hatteemner som hører
under posisjon 65.01, også fôrede eller garnerte

65.04 Hatter og andre hodeplagg, flettede eller fremstilt ved sammensetting av
strimler av ethvert materiale, også fôrede eller garnerte

65.05 Hatter og andre hodeplagg av trikotasje eller av blonder, kniplinger, filt
eller andre tekstilmetervarer (men ikke strimler), også fôrede eller
garnerte; hårnett av ethvert materiale, også fôrede eller garnerte

65.06 Andre hodeplagg, også fôrede eller garnerte

65.07 Svettereimer, fôr, trekk, underformer, hattestell, lueskygger og
hakereimer, til hodeplagg

66.01 Paraplyer og parasoller (herunder stokkparaplyer, hageparasoller og
liknende)

66.02 Spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og liknende

66.03 Deler, utstyr og tilbehør til varer som hører under posisjon 66.01 eller
66.02

67.01 Skinn og andre deler av fugler med fjær eller dun, fjær og deler derav og
dun samt varer av nevnte materialer (unntatt varer som hører under
posisjon 05.05, og bearbeidede fjærposer og -skaft)
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67.02 Kunstige blomster, lauvverk og frukter samt deler derav; varer av
kunstige blomster, lauvverk eller frukter

67.03 Menneskehår, parallellagt med rotendene i samme retning, tynnet, bleiket
eller bearbeidet på annen måte; ull, andre dyrehår eller tekstilmaterialer,
bearbeidet for parykkmakerarbeid

67.04 Parykker, skjegg, øyenbryn, øyenvipper, fletter og liknende, av
menneske- eller dyrehår eller av tekstilmaterialer; varer av menneskehår,
ikke nevnt eller innbefattet annet sted

68.01 Gatestein, kantstein og heller av naturlig stein (unntatt skifer)

68.02 Bearbeidet monument- og bygningsstein (unntatt skifer) og varer derav,
unntatt varer som hører under posisjon 68.01; mosaikkterninger og
liknende, av naturlig stein (herunder skifer), også på et underlag; kunstig
fargede korn, splinter og pulver av naturlig stein (herunder skifer)

68.03 Bearbeidd skifer og varer av naturlig eller agglomerert skifer

68.04 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende, uten stativer, for
sliping, kvessing, polering, avretting eller skjæring, bryne- eller
polérsteiner for hånd, og deler dertil, av naturlig stein, av agglomererte,
naturlige eller kunstige slipestoffer eller av keramisk materiale, også med
deler av andre materialer

6804.30 000 - bryne- eller polérsteiner for hånd

68.05 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn på
underlag av tekstilmateriale, papir, papp eller andre materialer, også
tilskåret, sydd eller på annen måte sammenføyd

68.06 Slaggull, steinull og liknende mineralsk ull; ekspandert vermikulitt,
ekspandert leire, skumslagg og liknende ekspanderte mineralske
materialer; blandinger og varer av varmeisolerende, lydisolerende eller
lydabsorberende mineralske materialer, unntatt slike som hører under
posisjon 68.11 eller 68.12 eller kapittel 69

68.07 Varer av asfalt eller av liknende materialer (f.eks. av petroleumsbitumen
eller steinkulltjærebek)

68.08 Plater, paneler, fliser, blokker og liknende varer av vegetabilske fibrer, av
halm eller av spon, sagflis eller annet avfall av tre, agglomererte med
sement, gips eller andre mineralske bindemidler

68.09 Varer av gips eller av blandinger på basis av gips

68.10 Varer av sement, betong eller kunstig stein, også armerte

68.11 Varer av asbestsement, cellulosesement eller liknende

68.12 Bearbeidede asbestfibrer; blandinger på basis av asbest eller på basis av
asbest og magnesiumkarbonat; varer av slike blandinger eller av asbest
(f.eks. tråd, vevnader, klær, hodeplagg, fottøy, pakninger), også
forsterkede, unntatt varer som hører under posisjon 68.11 eller 68.13

6812.40 000 - vevnader eller trikotasje
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- klær, tilbehør til klær, fottøy og hodeplagg

6812.50 900 - - andre

6812.60 000 - papir, papp og filt

6812.70 000 - pakninger av sammenpressede asbestfibrer, i ark eller ruller

6812.90 000 - andre

68.13 Friksjonsmateriale og varer derav (f.eks. plater, ruller, bånd, segmenter,
skiver, ringer, klosser), ikke monterte, til bremser, koblinger eller
liknende, på basis av asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også
i forbindelse med tekstilmateriale eller andre materialer

68.14 Bearbeidet glimmer og varer av glimmer, herunder agglomerert eller
rekonstruert glimmer, også på underlag av papir, papp eller andre
materialer

68.15 Varer av stein eller av andre mineralske stoffer (herunder karbonfibrer og
varer derav samt varer av torv), ikke nevnt eller innbefattet annet sted

69.01 Murstein, blokker, fliser og andre keramiske varer av kiselholdig
fossilmel (f.eks. kiselgur, trippel eller diatoméjord) eller av liknende
kiselholdige jordarter

69.02 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og liknende ildfaste, keramiske
bygningsvarer, unntatt slike som er fremstilt av kiselholdig fossilmel eller
liknende kiselholdige jordarter

69.03 Andre ildfaste, keramiske varer (f.eks. retorter, digler, mufler, dyser,
stoppere, rør og stenger), unntatt slike som er fremstilt av kiselholdig
fossilmel eller liknende kiselholdige jordarter
- med innhold av mer enn 50 vektprosent grafitt eller annet karbon eller
en blanding av slike produkter

6903.10 900 - - andre

- med innhold av mer enn 50 vektprosent aluminiumoksid (Al2O3) eller
en blanding eller forbindelse av aluminiumoksid og silisiumdioksid
(SiO2)

6903.20 900 - - andre

- ellers:

6903.90 900 - - andre

69.04 Keramiske murstein, blokker, hulstein og liknende

69.05 Takstein, skorsteinspiper, pipehatter, gesimser, bygningsornamenter og
andre keramiske bygningsvarer

69.06 Rør, renner og rørdeler (fittings), keramiske

69.07 Keramiske gulv-, vegg- og bruleggingsfliser, uglasserte; keramiske
mosaikkterninger og liknende, uglasserte, også på et underlag
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69.08 Keramiske gulv-, vegg- og bruleggingsfliser, glasserte; keramiske
mosaikkterninger og liknende, glasserte, også på et underlag

69.09 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av keramiske
materialer; keramiske krybber, kar og liknende beholdere av det slag som
brukes i landbruket; keramiske krukker og liknende beholdere av det slag
som brukes til transport eller emballering av varer

6909.90 000 - annet

69.10 Oppvaskkummer, vasker, vaskeunderstell, badekar, bidet- og
klosettskåler, spylecisterner, urinaler og liknende sanitærutstyr for fast
installasjon, av keramiske materialer

69.11 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt
toalettartikler, av porselen

69.12 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt
toalettartikler, av andre keramiske materialer enn porselen

69.13 Statuetter og andre dekorasjonsartikler, av keramiske materialer

69.14 Andre varer av keramiske materialer

70.03 Støpt eller valset glass i plater eller profiler, også med et absorberende,
reflekterende eller ikke-reflekterende belegg, men ikke bearbeidd på
annen måte

70.04 Trukket eller blåst glass i plater, også med et absorberende, reflekterende
eller ikke-reflekterende belegg, men ikke bearbeidd på annen måte

70.05 "Float glass" og planslipt eller polert glass i plater, også med et
absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg, men ikke
bearbeidd på annen måte

70.06 Glass som hører under posisjon 70.03, 70.04 eller 70.05, bøyd, med
bearbeidede kanter, gravert, gjennomhullet, emaljert eller bearbeidet på
annen måte, men ikke innrammet eller i forbindelse med andre materialer

70.07 Sikkerhetsglass som består av herdet eller laminert glass

- herdet sikkerhetsglass:

7007.11 0000 - - av størrelse og form som gjør det egnet til montering i kjøretøyer,
luftfartøyer, romfartøyer, båter eller andre fartøyer

- - annet:

7007.19 900 - - - annet

- laminert sikkerhetsglass:

7007.21 000 - - av størrelse og form som gjør det egnet til montering i kjøretøyer,
luftfartøyer, romfartøyer, båter eller andre fartøyer

- - annet:

7007.29 900 - - - annet
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70.08 Isolasjonsglass som består av flere lag

7008.00 900 - andre

70.09 Speil av glass, med eller uten ramme, herunder kjørespeil og liknende

70.10 Ballonger, flasker, flakonger, krukker, ampuller og andre beholdere, av
glass, av det slag som brukes til transport eller emballering av varer;
konserveringsglass; propper, lokk og andre lukkeanordninger, av glass

7010.10 000 - ampuller

- ellers, med rominnhold:

- - over 1 l:

7010.91 100 - - - trykkrukker

- - over 0,33 l, men høyst 1 l:

7010.92 100 - - - trykkrukker

- - over 0,15 l, men høyst 0,33 l :

7010.93 100 - - - trykkrukker

- - høyst 0,15 l :

7010.94 100 - - - trykkrukker

70.12 Glassbeholdere til termosflasker eller til andre, vakuumisolerte beholdere

70.13 Husholdnings- og toalettartikler, kontorutstyr, innendørs
dekorasjonsgjenstander eller liknende, av glass (unntatt varer som hører
under posisjon 70.10 eller 70.18)

- av glasskeramikk:

7013.10 100 - - ornamentale dekorasjonsartikler

7013.10 900 - - andre

- drikkeglass, unntatt av glasskeramikk:

7013.21 000 - - av blykrystall

7013.29 000 - - ellers

- husholdningsartikler av glass (unntatt drikkeglass), men ikke av
glasskeramikk:

7013.31 000 - - av blykrystall
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7013.32 000 - - av glass som har en lineær utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10-6 pr.
Kelvin innen et temperaturområde fra 0 0C til 300 0C

7013.39 000 - - ellers

- andre varer:

- - av blykrystall

7013.91 100 - - - ornamentale dekorasjonsartikler

7013.91 900 - - - andre

- - ellers:

7013.99 100 - - - ornamentale dekorasjonsartikler

7013.99 900 - - - andre

70.14 Glass til signalutstyr og optiske varer av glass (unntatt glass som hører
under posisjon 70.15), ikke optisk bearbeidede

70.15 Urglass og liknende samt ikke-korrigerende eller korrigerende brilleglass,
buede, bøyde eller liknende, ikke optisk bearbeidede; hule glasskuler og
segmenter derav til fremstilling av urglass og liknende samt brilleglass

7015.90 000 - andre

70.16 Blokker, fliser, plater og andre varer av presset eller støpt glass, også med
trådinnlegg, av det slag som brukes i bygninger eller andre
konstruksjoner; terninger og andre små biter av glass, også på et underlag,
til mosaikkarbeider eller liknende dekorative formål; glass i blyinnfatning
og liknende; celleglass eller skumglass i form av blokker, plater eller
liknende

70.17 Glassvarer til laboratoriebruk eller til hygienisk eller farmasøytisk bruk,
også graderte eller kalibrerte

70.18 Glassperler, imiterte perler, imiterte edle eller halvedle steiner og
liknende små glassvarer, samt varer derav, unntatt bijouterivarer;
glassøyne ikke til bruk for mennesker; statuetter og andre
dekorasjonsgjenstander framstilt ved såkalt "lampearbeid", unntatt
bijouterivarer; mikrosfærer av glass (refleksperler) med diameter høyst 1
mm

70.19 Glassfibrer (herunder glassull) og varer derav (f.eks. garn, vevnader)

- tynn duk, matter, plater og liknende ikke vevde produkter:

7019.32 000 - - tynn duk

- - andre:

7019.39 900 - - - andre
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7019.40 000 - vevnader av forgarn

- andre vevnader:

7019.51 000 - - med bredde høyst 30 cm

7019.52 000 - - med bredde over 30 cm, i toskaftbinding, med vekt høyst 250 gram pr.
m², av filamenter med lengdevekt høyst 136 tex pr. enkelt garn

7019.59 000 - - andre

- ellers:

7019.90 900 - - andre

70.20 Andre varer av glass

71.06 Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), ubearbeidd eller som
halvfabrikater eller i pulverform

7106.10 000 - pulver

- annet:

7106.92 000 - - som halvfabrikater

71.07 Uedelt metall plettert med sølv, ikke videre bearbeidd enn som
halvfabrikater

71.08 Gull (herunder platinert gull), ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i
pulverform

- ikke monetært:

7108.11 000 - - pulver

7108.13 000 - - andre halvfabrikater

7108.20 000 - monetært

71.09 Uedelt metall eller sølv, plettert med gull, ikke videre bearbeidd enn som
halvfabrikater

71.10 Platina, ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i pulverform

- platina:

- - ubearbeidd eller i pulverform

7110.11 200 - - - pulver

7110.19 000 - - annet

- palladium:
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- - ubearbeidd eller i pulverform

7110.21 200 - - - pulver

7110.29 000 - - annet

- rhodium:

- - ubearbeidd eller i pulverform

7110.31 200 - - - pulver

7110.39 000 - - annet

- iridium, osmium og ruthenium :

- - ubearbeidd eller i pulverform

7110.41 200 - - - pulver

7110.49 000 - - andre

71.11 Uedelt metall, sølv eller gull, plettert med platina, ikke videre bearbeidd
enn som halvfabrikater

71.13 Smykkevarer og deler derav, av edelt metall eller av metall plettert med
edelt metall
- av edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med
edelt metall:

7113.11 000 - - av sølv, også forgylt eller platinert eller plettert med annet edelt metall

- - av annet edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert
med edelt metall

7113.19 900 - - - annet

7113.20 000 - av uedelt metall plettert med edelt metall

71.14 Gull- og sølvsmedarbeider og deler derav, av edelt metall eller av metall
plettert med edelt metall

71.15 Andre varer av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall

71.16 Varer av natur- eller kulturperler eller av edle eller halvedle steiner
(naturlige, syntetiske eller rekonstruerte)

71.17 Andre smykkevarer (bijouterivarer)

72.03 Jern- og stålprodukter fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm og
andre jern- og stålsvamper, i klumper, pelleter eller liknende former; jern
med en renhet av minst 99,94 vektprosent, i klumper, pelleter eller
liknende former

72.04 Avfall og skrap av jern eller stål; blokker (ingots) fremstilt ved
omsmelting av skrap av jern eller stål
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- blokker (ingots) fremstilt ved omsmelting av skrap av jern eller stål:

7204.50 900 - - annet

72.06 Jern og ulegert stål i blokker (ingots) eller andre ubearbeidde former
(unntatt jern som hører under posisjon 72.03)

7206.90 000 - annet

72.13 Stenger av jern eller ulegert stål, varmvalsede, i uregelmessig
oppkveilede ringer eller ruller

72.14 Andre stenger av jern eller ulegert stål, smidde, varmvalsede, varmtrukne
eller varmstrengpressede, også de som er vridde etter valsingen, men ikke
videre bearbeidde

72.15 Andre stenger av jern eller ulegert stål

72.17 Tråd av jern eller ulegert stål

- ikke belagt eller overtrukket, også polert

7217.10 900 - - andre

- belagt eller overtrukket med sink

7217.20 900 - - andre

- belagt eller overtrukket med andre uedle metaller

7217.30 900 - - andre

- andre:

7217.90 900 - - andre

72.22 Andre stenger av rustfritt stål; profiler av rustfritt stål

7222.40 000 - profiler

72.27 Stenger av annet legert stål; varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede
ringer eller ruller
- hurtigstål

7227.10 900 - - annet

- silicomanganstål

7227.20 900 - - annet

- ellers:
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7227.90 900 - - annet

72.29 Tråd av annet legert stål

- hurtigstål:

7229.10 900 - - andre

- av silicomangan stål

7229.20 900 - - andre

- andre:

7229.90 900 - - ellers

73.01 Spundveggjern av jern eller stål, også med hull eller sammensatte;
sveisede profiler av jern eller stål

73.03 Rør og hule profiler, av støpejern

73.04 Rør og hule profiler, sømløse, av jern (unntatt støpejern) eller stål

- rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger (“pipelines”)

7304.10 900 - - andre

- fôringsrør, produksjonsrør og borerør av det slag som brukes ved boring
etter olje eller gass:

7304.21 000 - - borerør

- - andre:

7304.29 900 - - - andre

- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av jern eller ulegert stål:

- - kaldtrukne eller kaldvalsede:

7304.31 100 - - - høyttrykksrør, også forsterkede, av det slag som brukes for å skape
elektrisitet

7304.31 900 - - - andre

- - andre:

7304.39 100 - - - høyttrykksrør, også forsterkede, av det slag som brukes for å skape
elektrisitet

7304.39 900 - - - andre
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- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål:

- - kaldtrukne eller kaldvalsede:

7304.41 100 - - - høyttrykksrør, også forsterkede, av det slag som brukes for å skape
elektrisitet

7304.41 900 - - - andre

- - andre

7304.49 100 - - - høyttrykksrør, også forsterkede, av det slag som brukes for å skape
elektrisitet

7304.49 900 - - - andre

- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål:

- - kaldtrukne eller kaldvalsede:

7304.51 100 - - - høyttrykksrør, også forsterkede, av det slag som brukes for å skape
elektrisitet

7304.51 900 - - - andre

- - andre

7304.59 100 - - - høyttrykksrør, også forsterkede, av det slag som brukes for å skape
elektrisitet

7304.59 900 - - - andre

7304.90 000 - andre

73.05 Andre rør (f.eks. sveisede, naglede eller falsede) med sirkelrunde
tverrsnitt og med ytre diameter over 406,4 mm, av jern eller stål

73.06 Andre rør og hule profiler (f.eks. med åpen søm, sveisede, naglede eller
falsede), av jern eller stål
- rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger (“pipelines”)

7306.10 400 - - med diameter over 6 tommer

7306.10 900 - - andre

- fóringsrør og produksjonsrør av det slag som brukes ved boring etter
olje eller gass

7306.20 400 - - med diameter over 6 tommer

7306.20 900 - - andre
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- andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av jern eller ulegert stål:

7306.30 200 - - med diameter over 6 tommer

7306.30 900 - - andre

- andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål:

7306.40 200 - - med diameter over 6 tommer

7306.40 900 - - andre

- andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål:

7306.50 200 - - med diameter over 6 tommer

7306.50 900 - - andre

7306.60 000 - andre, sveisede, med annet tverrsnitt enn sirkelrundt:

- ellers:

7306.90 400 - - med diameter over 6 tommer

7306.90 900 - - andre

73.07 Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av jern eller
stål

73.08 Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt prefabrikerte bygninger som hører
under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner,
sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer
og karmer dertil og dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av
jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål,
bearbeidde til bruk i konstruksjoner

7308.10 000 - bruer og bruseksjoner

7308.20 000 - tårn og master

7308.30 000 - dører, vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler

7308.40 000 - utstyr for bygningsstillaser, forskaling og avstiving (også til bruk i
gruver)

- andre:

7308.90 900 - - andre

73.09 Tanker, kar og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale
(unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med
rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten
mekanisk eller termisk utstyr
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73.10 Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av jern
eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller
flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fóret eller
varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr

7310.10 000 - med rominnhold minst 50 liter

- med rominnhold under 50 liter:

- - bokser som skal lukkes ved lodding eller falsing

7310.21 300 - - - påtrykte halvferdige bokser spesielt designet for barnemat

7310.21 400 - - - andre, importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

7310.21 900 - - - andrer

- - ellers

7310.29 300 - - - påtrykte halvferdige bokser spesielt designet for barnemat

7310.29 400 - - - andre, importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

7310.29 900 - - - andre

73.12 Tau, liner, kabler, flettede bånd, stropper og liknende, av jern eller stål,
uten elektrisk isolasjon

73.13 Piggtråd av jern eller stål; vridd, flat tråd eller bånd, med eller uten
pigger, samt løst snodd, dobbel tråd av det slag som brukes til gjerdetråd,
av jern eller stål

73.14 Duk (også endeløs), gitter og netting av jern- eller ståltråd; strekkmetall
av jern eller stål

- vevet duk:

7314.12 000 - - endeløs duk til maskiner, av rustfritt stål

7314.13 000 - - annen endeløs duk til maskiner

- - annen vevet duk, av rustfritt stål

7314.14 900 --- annen

-- ellers:

7314.19 900 --- annen

7314.20 000 - gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene, av tråd med
største tverrmål minst 3 mm og maskestørrelse minst 100 cm²
- annet gitter og netting, sveiset sammen i skjærings-punktene:
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7314.31 000 - - belagt eller overtrukket med sink

7314.39 000 -- ellers

- annen duk, gitter og netting:

7314.41 000 - - belagt eller overtrukket med sink

7314.42 000 - - plastbelagt

7314.49 000 -- ellers

7314.50 000 - strekkmetall

73.15 Kjeder og kjettinger samt deler dertil, av jern eller stål

73.16 Anker, dregger og deler dertil, av jern eller stål

73.17 Spiker, stifter, tegnestifter, bølgestifter, kramper (unntatt de heftestifter
som hører under posisjon 83.05) og liknende varer, av jern eller stål, også
med hode av annet materiale, men unntatt slike varer med hode av kobber

73.18 Skruer, bolter, muttere, skinneskruer (franske treskruer), skruekroker,
nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og
liknende varer, av jern eller stål

73.19 Synåler, strikkepinner, trænåler, heklenåler, prener og liknende varer til
håndarbeid, av jern eller stål; sikkerhetsnåler og andre nåler av jern eller
stål, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

73.20 Fjærer og fjærblad av jern eller stål

73.21 Ovner (herunder slike som kan benyttes til sentraloppvarming), kaminer,
komfyrer, griller, kullpanner, gassapparater, tallerkenvarmere og liknende
ikkeelektriske husholdningsapparater samt deler dertil, av jern eller stål
- apparater for matlaging samt tallerkenvarmere:

7321.11 000 - - for gass eller både for gass og annet brensel

7321.12 000 - - for flytende brensel

7321.13 000 - - for fast brensel

- andre apparater:

7321.81 000 - - for gass eller både for gass og annet brensel

7321.82 000 - - for flytende brensel

7321.83 000 - - for fast brensel

- deler



215

H.S.
kode

Jordansk
varenummer

Varebeskrivelse

7321.90 900 - - ellers

73.22 Radiatorer for sentraloppvarming, ikke elektrisk oppvarmet, og deler
dertil, av jern eller stål; varmluftaggregater og varmluftfordelere
(herunder apparater som også kan avgi frisk eller kondisjonert luft), ikke
elektrisk oppvarmet, med motordrevet vifte eller blåser, samt deler dertil,
av jern eller stål

73.23 Husholdningsartikler og deler dertil, av jern eller stål; stålull;
gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende, av jern eller stål

73.24 Sanitærartikler og deler dertil, av jern eller stål

73.25 Andre støpte varer av jern eller stål

7325.10 000 - av støpejern, unntatt adusergods

- andre:

7325.99 000 -- ellers

73.26 Andre varer av jern eller stål

- smidde eller utstansede, men ikke videre bearbeidde:

7326.11 000 - - malelegemer og liknende varer til bruk i møller

- - andre

7326.19 500 - - - andre, importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

7326.19 900 - - - andre

7326.20 000 - varer av jern- eller ståltråd

- andre:

7326.90 900 - - ellers

74.09 Plater og bånd av kobber med tykkelse over 0,15 mm

- av raffinert kobber:

- - andre:

7409.19 900 - - - ellers

- av legeringer av kobber-sink (messing):

- - andre:

7409.29 900 - - - ellers
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- av legeringer av kobber-tinn (bronse):

- - andre:

7409.39 900 - - - ellers

74.10 Folier av kobber (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast eller
liknende materiale), med tykkelse høyst 0,15 mm (underlag ikke
medregnet)

74.11 Rør av kobber

- av raffinert kobber:

7411.10 900 - - andre

- av kobberlegeringer:

- - av legeringer av kobber-sink (messing)

7411.21 900 - - - andre

- - av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av
kobber-nikkel-sink (nysølv)

7411.22 900 - - - ellers

- - andre:

7411.29 900 - - - ellers

74.12 Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av kobber

74.13 Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer av kobber, uten
elektrisk isolasjon

74.14 Duk (også endeløs), gitter og netting av kobbertråd; strekkmetall av
kobber

74.15 Spiker, stifter, tegnestifter, kramper (unntatt de heftestifter som hører
under posisjon 83.05) og liknende varer, av kobber eller av jern eller stål
med hode av kobber; skruer, bolter, muttere, skruekroker, nagler, kiler,
splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer,
av kobber

74.16 Fjærer av kobber

74.17 Koke- og varmeapparater av de slag som brukes i husholdningen, ikke
elektriske, samt deler dertil, av kobber

- separate deler til koke- og varmeapparater:

7417.00 900 - - ellers

74.18 Husholdningsartikler og deler dertil av kobber; gryteskrubber, skure- og
pussehansker og liknende varer av kobber; sanitærartikler og deler dertil
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av kobber

74.19 Andre varer av kobber

7419.10 000 - kjeder og kjettinger samt deler dertil

- andre:

- - støpte, utstansede eller smidde, men ikke videre bearbeidde

7419.91 900 - - - andre

- - ellers:

7419.99 900 - - - andre

75.05 Stenger, profiler og tråd av nikkel

- stenger og profiler:

7505.12 000 - - av nikkellegeringer

- tråd:

7505.21 000 - - av ulegert nikkel

7505.22 000 - - av nikkellegeringer

75.06 Plater, bånd og folier av nikkel

75.07 Rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av
nikkel

75.08 Andre varer av nikkel

76.04 Stenger og profiler av aluminium

76.05 Tråd av aluminium

- av ulegert aluminium

- - med største tverrmål over 7 mm

7605.11 900 - - - annen

- - ellers:

7605.19 900 - - - annen

- av aluminiumlegeringer:
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- - med største tverrmål over 7 mm:

7605.21 900 - - - andre

- - ellers:

7605.29 900 - - - andre

76.06 Plater og bånd av aluminium med tykkelse over 0,2 mm

- kvadratiske eller rektangulære:

- - av ulegert aluminium:

7606.11 900 - - - andre

- - av aluminiumlegeringer:

7606.12 900 - - - andre

- ellers:

- - av ulegert aluminium:

7606.91 900 - - - andre

- - av aluminiumlegeringer:

7606.92 900 - - - andre

76.07 Folier av aluminium (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast
eller liknende materiale), med tykkelse høyst 0,2 mm (underlag ikke
medregnet)
- uten underlag:

- - valsede, men ikke videre bearbeidete

7607.11 900 - - - andre

- - ellers:

7607.19 900 - - - andre

76.08 Rør av aluminium

- av ulegert aluminium

7608.10 200 - - importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

7608.10 900 - - andre
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- av aluminiumlegeringer

7608.20 200 - - importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

7608.20 900 - - andre

76.09 Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av
aluminium

76.10 Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrikerte bygninger som hører
under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn,
master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og
dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og
liknende av aluminium, bearbeidete til bruk i konstruksjoner

76.11 Tanker, kar og liknende beholdere, av aluminium, for ethvert materiale
(unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med
rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten
mekanisk eller termisk utstyr

76.12 Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av
aluminium (herunder rørformede beholdere og tuber), for ethvert
materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med
rominnhold høyst 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten
mekanisk eller termisk utstyr

7612.10 000 - tuber

- ellers:

7612.90 900 - - andre

76.14 Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer, av aluminium, uten
elektrisk isolasjon

76.15 Husholdningsartikler og deler dertil, av aluminium; gryteskrubber, skure-
og pussehansker og liknende, av aluminium; sanitærartikler og deler
dertil, av aluminium
- husholdningsartikler og deler dertil; gryteskrubber, skure- og
pussehansker og liknende varer:

7615.11 000 - - gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende varer

- - andre

7615.19 300 - - - deler, importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

7615.19 900 - - - andre

7615.20 000 - sanitærartikler og deler dertil

76.16 Andre varer av aluminium

7616.10 000 - spiker, stifter, kramper (unntatt de hakestifter som hører under posisjon
83.05), skruer, bolter, muttere, skruekroker, nagler, kiler, splittpinner,
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underlagsskiver og liknende varer

- andre:

7616.91 000 - - duk, gitter og netting, av aluminiumtråd

- - ellers:

7616.99 600 - - - deler, importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

7616.99 900 - - - andre

78.01 Ubearbeidet bly

- raffinert bly

7801.10 100 - - sveisetråd (lettere formet)

- andre:

- - med størst vektprosent av antimon som det primære andre element:

7801.91 100 - - sveisetråd (lettere formet)

- - andre:

7801.99 100 - - - sveisetråd (lettere formet)

78.03 Stenger, profiler og tråd av bly

78.05 Rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av
bly

78.06 Andre varer av bly

7806.00 900 - ellers

79.04 Stenger, profiler og tråd av sink

79.06 Rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av
sink

79.07 Andre varer av sink

7907.00 900 - ellers

80.03 Stenger, profiler og tråd av tinn

80.04 Plater og bånd av tinn, med tykkelse over 0,2 mm

8004.00 900 - ellers

80.06 Rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av
tinn
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80.07 Andre varer av tinn

8007.00 900 - ellers

81.01 Wolfram og varer derav, herunder avfall og skrap

- ellers:

8101.99 000 - - andre

82.01 Håndverktøy og håndredskaper av følgende slag: spader, skuffer,
rotøkser, hakker, skyfler, greip, høygafler, river og raker; økser og
liknende hoggeredskaper; beskjæresakser, alle slags; ljåer, sigder,
hekksakser, tømmerkiler og andre håndredskaper av de slag som brukes i
jord-, hage- eller skogbruk

8201.10 000 - spader og skuffer

8201.30 000 - rotøkser, hakker, skyfler, river og raker

8201.40 000 - økser og liknende hoggeredskaper

82.02 Håndsager; blad for alle slags sager (herunder spalte- og slissesagblad og
sagblad uten tenner)
- sirkelsagblad (herunder spalte- og slissesagblad):

8202.31 000 - - med arbeidende del av stål

8202.39 000 - - andre, herunder deler

- andre sagblad:

8202.91 000 - - rette sagblad for metallbearbeiding

82.05 Håndverktøy eller håndredskaper (herunder glass-skjærediamanter), ikke
nevnt eller innbefattet annet sted; blåselamper; skrustikker, skrutvinger og
liknende, unntatt deler og tilbehør til verktøymaskiner; ambolter;
feltesser; slipeskiver og slipesteiner med stativ, for hånd- eller fotkraft
- annet håndverktøy eller andre håndredskaper (herunder glass-
skjærediamanter):

8205.51 000 - - verktøy og redskaper til husholdningsbruk

- sett av varer fra to eller flere av de foregående varenumre

8205.90 100 - - verktøy og redskaper til husholdningsbruk

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

82.08 Kniver og knivblad for maskiner eller mekaniske redskaper
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8208.30 000 - for kjøkkenmaskiner eller maskiner til bruk i næringsmiddelindustrien

82.09 Umonterte plater, spisser, skjær og liknende for verktøy, av cermeter

82.10 Hånddrevne, mekaniske redskaper av vekt høyst 10 kg, som brukes ved
tilberedning eller servering av matvarer eller drikkevarer

82.11 Kniver som ikke hører under noen annen posisjon i dette kapittel, med
skjærende egg, også sagtakket (herunder gartnerkniver), og blad dertil

8211.10 000 - sett av forskjellige artikler

- ellers:

8211.91 000 - - bordkniver med faste blad

- - andre kniver med faste blad:

8211.92 900 - - - ellers

- - andre kniver enn de med faste blad

8211.93 900 - - - ellers

8211.94 000 - - blad

8211.95 000 - - skaft av uedelt metall

82.12 Barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner (ikke-elektriske) samt
barberblad (herunder emner til barberblad i lengder)

82.13 Sakser, skreddersakser og liknende sakser som ikke hører under noen
annen posisjon i dette kapittel, samt blad dertil

82.14 Andre skjære- og klipperedskaper (f.eks. hårklippere, kløyve-, hogge- og
hakkeredskaper for slaktere eller til kjøkkenbruk, papirkniver); artikler og
sett for manikyr eller pedikyr (herunder neglefiler)

82.15 Skjeer, gafler, øser, sleiver, hullsleiver, kakespader, fiske- og smørkniver,
sukkerklyper og liknende husholdningsartikler

83.01 Hengelåser og låser (nøkkellåser, kombinasjonslåser eller elektriske
låser), av uedelt metall; bøyler og rammer med lås, av uedelt metall;
nøkler til ovennevnte varer, av uedelt metall

8301.10 000 - hengelåser

8301.20 000 - låser av det slag som brukes til motorkjøretøyer

8301.30 000 - låser av det slag som brukes til møbler

- andre låser:

8301.40 900 - - ellers

- bøyler og rammer med lås
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8301.50 900 - - ellers

8301.60 000 - deler

8301.70 000 - nøkler som foreligger særskilt

83.02 Beslag og liknende varer, av uedelt metall, til møbler, dører, trapper,
vinduer, rullegardiner, karosserier, salmakerarbeider, kofferter, kister,
skrin eller liknende; knaggrekker, knagger, knekter og liknende utstyr, av
uedelt metall; trinser med festeinnretninger av uedelt metall; automatiske
dørlukkere av uedelt metall

8302.10 000 - hengsler

- trinser

8302.20 900 - - andre

8302.30 000 - andre beslag og liknende varer til motorkjøretøyer

- andre beslag og liknende varer:

8302.41 000 - - til bygninger

8302.42 000 - - andre, til møbler

8302.49 000 - - annet

8302.50 000 - knaggrekker, knagger, knekter og liknende utstyr

8302.60 000 - automatiske dørlukkere

83.03 Pansrede eller forsterkede pengeskap og safer, dører og sikkerhetsbokser
for kassahvelv, penge- eller dokumentskrin og liknende, av uedelt metall

83.04 Arkiv- og kartotekskap, brevkurver, manuskriptholdere, penneskåler,
stempeloppsatser og liknende kontor- eller skrivebordutstyr, av uedelt
metall, unntatt kontormøbler som hører under posisjon 94.03

83.05 Mekanismer av uedelt metall til løsbladpermer eller brevmapper,
brevklemmer, hjørneklemmer, binders, signalmerker til registre og
liknende kontorrekvisitter, av uedelt metall; hefter i remser (f.eks. til
kontorbruk, møbelstopning, emballering) av uedelt metall
- mekanismer av uedelt metall til løsbladpermer eller brevmapper

8305.10 100 - - importert av fabrikker for å inngå i produksjonen

8305.10 900 - - andre

8305.20 000 - hefter i remser

- ellers, herunder deler
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8305.90 900 - - ellers

83.06 Klokker, bjeller, gongonger og liknende, ikke elektriske, av uedelt metall;
statuetter og andre pyntegjenstander, av uedelt metall; rammer til
fotografier, malerier eller liknende, av uedelt metall; speil av uedelt
metall

83.07 Bøyelige rør av uedelt metall, med eller uten rørdeler (fittings)

- av jern eller stål:

8307.10 900 - - andre

8307.90 000 - av annet uedelt metall

83.08 Knepplåser, bøyler og rammer med knepplås, spenner, hekter, kroker,
maljer og liknende, av uedelt metall, av det slag som brukes til klær,
fottøy, markiser, håndvesker, reiseeffekter eller andre ferdige varer; rør-
og splittnagler av uedelt metall; perler og paljetter av uedelt metall

8308.20 000 - rør- og splittnagler

- ellers, herunder deler

8308.90 200 - - perler og paljetter

8308.90 900 - - ellers

83.09 Propper, kapsler og lokk (herunder "crowncorks", skrukorker og
skjenkepropper), flaskekapsler, gjengede spunser, spunsdeksler, segl og
annet emballasjetilbehør, av uedelt metall

8309.10 000 - “Crown corks”

- ellers:

8309.90 900 - - andre

83.10 Skilter, navneplater, adresseplater og liknende skilter, tall, bokstaver og
andre tegn, av uedelt metall, unntatt de som hører under posisjon 94.05

83.11 Tråd, stenger, rør, plater, elektroder og liknende produkter av uedelt
metall eller av metallkarbider, overtrukket eller fylt med flussmiddel, av
det slag som brukes til lodding, slaglodding, sveising og liknende av
metall eller av metallkarbider; tråd og stenger av agglomerert, uedelt
metallpulver som brukes til metallsprøyting

84.03 Sentralvarmekjeler, unntatt kjeler som hører under posisjon 84.02

8403.10 000 - kjeler

84.04 Hjelpeapparater for kjeler som hører under posisjon 84.02 eller 84.03
(f.eks. forvarmere, overhetere, sotfjernere, rekuperatorer); kondensatorer
for dampmaskiner
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- hjelpeapparater for kjeler som hører under posisjon 84.02 eller 84.03

8404.10 900 - - ellers

- deler:

8404.90 900 - - ellers

84.07 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning og med frem- og
tilbakegående eller roterende stempel
- fremdriftsmotorer for fartøyer:

8407.21 000 - - utenbordsmotorer

8407.29 000 - - andre

- motorer med frem- og tilbakegående stempel av det slag som brukes til
fremdrift av motorkjøretøyer under kapittel 87:
- - med sylindervolum høyst 50 cm³

8407.31 100 - - - nye

8407.31 200 - - - brukte

- - med sylindervolum over 50 cm³, men høyst 250 cm³

8407.32 100 - - - nye

8407.32 200 - - - brukte

- - med sylindervolum over 250 cm³, men høyst 1000 cm³

8407.33 400 - - - ellers, nye

8407.33 500 - - - brukte

- - med sylindervolum over 1000 cm³

8407.34 400 - - - ellers, nye

8407.34 500 - - - brukte

- andre motorer

8407.90 900 - - ellers

84.08 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning (diesel-
eller semidieselmotorer)
- motorer av det slag som brukes for fremdrift av motorkjøretøyer som
hører under kapittel 87
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8408.20 400 - - ellers, nye

8408.20 500 - - brukte

- andre motorer:

8408.90 900 - - ellers

84.09 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til motorer som hører
under posisjon 84.07 eller 84.08

84.13 Pumper for væsker, også med måleutstyr; væskeelevatorer

8413.30 000 - pumper for brennstoff, smøremidler eller kjølemidler til stempeldrevne
forbrenningsmotorer

- deler:

- - til pumper:

8413.91 100 - - - vann eller drivstoffpumper, til motorer

84.14 Luft- eller vakuumpumper, luft- eller andre gasskompressorer og vifter;
ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med innebygd vifte, også med
filter

8414.20 000 - luftpumper for hånd- eller fotkraft

8414.40 000 - luftkompressorer, transportable på hjulunderstell

- vifter:

8414.51 000 - - bord-, golv-, vegg-, vindu- og takvifter sammenbygd med elektromotor
med en effekt av høyst 125 W

- - andre:

8414.59 900 - - - ellers

- ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med horisontal side som måler
høyst 120 cm

8414.60 900 - - ellers

- andre:

8414.80 900 - - ellers

- deler

8414.90 900 - - ellers

84.15 Luftkondisjoneringsapparater som består av en motordrevet vifte og
elementer for endring av temperatur og fuktighet, herunder slike apparater
der fuktigheten ikke kan reguleres særskilt
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8415.10 000 - sammenbygde enheter for montering på vegg eller vindu

- av det slag som brukes for mennesker, i motorkjøretøyer:

8415.20 900 - - ellers

- andre:

8415.81 000 - - med kjøleaggregat og en ventil for endring av kjøle-/varmekretsløpet

8415.82 000 - - andre, med kjøleaggregat

8415.83 000 - - uten kjøleaggregat

8415.90 000 - deler

84.16 Brennere til fyrsteder for flytende brensel, pulverisert fast brensel eller
gass; mekaniske stokere, herunder mekaniske fyrrister dertil, mekaniske
askefjernere og liknende utstyr

8416.10 000 - brennere for flytende brensel til fyrsteder

- andre brennere til fyrsteder, herunder kombinerte brennere

8416.20 900 - - ellers

- deler:

8416.90 100 - - deler til dieselbrenner

8416.90 900 - - ellers

84.17 Industri- og laboratorieovner, herunder forbrenningsovner, ikke elektriske

- deler:

8417.90 900 - - ellers

84.18 Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller fryseutstyr, også elektriske;
varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under
posisjon 84.15
- kombinerte kjøle- og fryseskap forsynt med separate, utvendige dører:

8418.10 900 - - andre

- kjøleskap av husholdningstypen:

8418.21 000 - - av kompresjonstypen

8418.22 000 - - av absorbsjonstypen, elektriske
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8418.29 000 - - andre

- frysebokser med kapasitet høyst 800 l:

8418.30 900 - - ellers

- fryseskap med kapasitet høyst 900 l:

8418.40 900 - - ellers

- andre disker, bokser, skap og liknende møbler for kjøling eller frysing:

8418.50 900 - - ellers

- annet kjøle- og fryseutstyr; varmepumper:

- - enheter av kompresjonstypen hvor kondensatorene er varmevekslere:

8418.61 100 - - - kjøleenheter for klimaanlegg

8418.61 900 - - - ellers

- - andre:

8418.69 100 - - - kjøleenheter for klimaanlegg

8418.69 900 - - - ellers

- deler:

8418.91 000 - - møbler som er innrettet for kjøle- eller fryseutstyr:

- - ellers:

8418.99 900 - - - ellers

84.19 Apparater og andre innretninger, også med elektrisk oppvarming, for
behandling av materialer ved en prosess som krever endring i temperatur,
f.eks. oppvarming, koking, steking, destillering, rektifisering,
sterilisering, pasteurisering, damping, tørking, fordamping, kondensering
eller kjøling, unntatt husholdningsapparater; ikke elektriske
varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller magasineringstype
- ikke-elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller
magasineringstype:
- - gassfyrte varmtvannsberedere av gjennomstrømningstypen

8419.11 100 - - - til bruk i hjemmet

- - andre:
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8419.19 900 - - - ellers

- apparater og andre innretninger for tørking:

- - andre:

8419.39 900 - - - ellers

- andre apparater og innretninger:

8419.81 000 - - for fremstilling av varme drikker eller for koking, steking eller
oppvarming av mat:

- - andre:

8419.89 900 - - - ellers

- deler:

8419.90 900 - - ellers

84.21 Sentrifuger, herunder tørkesentrifuger; apparater for filtrering eller
rensing av væsker eller gasser
- sentrifuger, herunder tørkesentrifuger:

- - separatorer for melk

8421.11 900 - - - ellers

8421.12 000 - - tørkesentrifuger for tøy

- - andre:

8421.19 900 - - - ellers

- apparater for filtrering eller rensing av væsker:

- - for filtrering eller rensing av vann

8421.21 900 - - - andre

8421.23 000 - - olje- eller bensinfilter til forbrenningsmotorer

- - andre:

8421.29 900 - - - ellers

- apparater for filtrering eller rensing av gasser:

8421.31 000 - - luftinnsugingsfilter til forbrenningsmotorer
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- - andre:

8421.39 900 - - - ellers

- deler:

- - til sentrifuger, herunder tørkesentrifuger:

8421.91 900 - - - andre

- - andre:

8421.99 900 - - - ellers

84.22 Oppvaskmaskiner; maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av
flasker eller andre beholdere; maskiner og apparater for fylling, lukking,
forsegling eller etikettering av flasker, bokser, sekker eller andre
beholdere; maskiner og apparater for kapsling av flasker, glass, krukker
og liknende beholdere; andre maskiner og apparater for innpakking eller
emballering av varer (herunder maskiner og apparater for emballering
med krympefolie); maskiner og apparater for karbonisering av
drikkevarer

- oppvaskmaskiner:

8422.11 000 - - av husholdningstypen

- deler:

8422.90 100 - - deler til apparater som hører under posisjon 8422.11

84.23 Vekter og veieinnretninger (unntatt slike som er følsomme for 50 mg eller
mindre), herunder telle- og kontrollvekter; lodder til vekter, alle slags

8423.10 000 - personvekter, herunder babyvekter; vekter til husholdningsbruk

- andre vekter og veieinnretninger:

8423.81 000 - - med veiekapasitet høyst 30 kg

- - med veiekapasitet over 30 kg, men ikke over 5000 kg

8423.82 100 - - - bismervekter

- - andre:

8423.89 100 - - - bismervekter

8423.90 000 - lodder til vekter, alle slags; deler til vekter og veieinnretninger

84.24 Mekaniske apparater (også for håndkraft) for spredning, sprøyting eller
forstøvning av væsker eller pulver; brannslokningsapparater, også ladde;
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sprøytepistoler og liknende; dampblåse- eller sandblåsemaskiner og
liknende
- sprøytepistoler og liknende:

8424.20 900 - - ellers

- andre apparater:

- - for land- eller hagebruk

8424.81 100 - - - vanningsanlegg

- - andre

8424.89 900 - - - ellers

- deler

8424.90 900 - - ellers

84.25 Taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips"); vinsjer
og ankerspill; donkrafter
- taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips") eller
apparater av det slag som brukes til løfting av kjøretøyer:
- - drevet av elektrisk motor

8425.11 900 - - - ellers

- - andre:

8425.19 900 - - - ellers

8425.20 000 - gruvesjaktvinsjer; vinsjer spesielt konstruert til bruk under jorden

- donkrafter; apparater av det slag som brukes til løfting av kjøretøyer:

- - andre donkrafter, hydrauliske

8425.42 100 - - - flyttbare

- - - andre:

8425.42 990 - - - - ellers

84.26 Lossebommer til skip; kraner, herunder kabelkraner; mobile løfterammer;
portaltrucker og krantrucker
- traverskraner, løpekraner, portalkraner, brukraner, mobile løfterammer
og portaltrucker:
- - traverskraner på stasjonært understell



232

H.S.
kode

Jordansk
varenummer

Varebeskrivelse

8426.11 900 - - - andre

- tårnkraner:

8426.20 900 - - andre

- - portal- eller pidestall-utliggerkraner

8426.30 900 - - andre

84.28 Andre maskiner og apparater for løfting, håndtering, lasting eller lossing
(f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og taubaner)
- heiser og elevatorer med heisespann ("skips"):

8428.10 100 - - heiser

8428.40 000 - rulletrapper og rullende fortau

84.31 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner og
apparater som hører under posisjonene 84.25 - 84.30

84.41 Andre maskiner og apparater for videre bearbeiding av papirmasse, papir
eller papp, herunder alle slags papir- og pappskjæremaskiner og –
apparater
- skjæremaskiner og –apparater

8441.10 100 - - av det slag som anvendes innen fotografien eller kinematografien

- deler:

8441.90 100 - - av det slag som anvendes innen fotografien eller kinematografien

84.50 Vaskemaskiner til bruk i husholdninger og vaskerier, herunder
kombinerte vaske- og tørkemaskiner

84.51 Maskiner og apparater (unntatt maskiner som hører under posisjon 84.50)
for vasking, rensing, vriing, tørking, stryking, pressing (herunder
fikseringspressing), bleiking, farging, appretering, påføring av
overflatebelegg eller impregnering av tekstilgarn, tekstilstoff eller ferdige
tekstilvarer, samt maskiner til pålegging av masse på tekstilstoff eller
annet underlag ved fremstilling av golvbelegg som f.eks. linoleum;
maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking av
tekstilstoff

8451.10 000 - tørrensemaskiner

- tørkemaskiner:

8451.21 000 - - for høyst 10 kg tørt tøy

- - andre:
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8451.29 900 - - - ellers

- maskiner for stryking eller pressing (herunder fikseringspressing):

8451.30 900 - - andre

- maskiner for vasking, bleiking eller farging

8451.40 900 - - andre

- andre maskiner og apparater

8451.80 900 - - andre

- deler:

8451.90 900 - - ellers

84.52 Symaskiner, unntatt symaskiner for hefting av bøker under posisjon
84.40; møbler, stativer og deksler spesielt innrettet for symaskiner;
symaskinnåler

8452.40 000 - møbler, stativer og deksler for symaskiner, samt deler dertil

84.70 Regnemaskiner og maskiner i lommeformat for registrering, lagring og
visning av opplysninger, med regnefunksjoner; bokholderimaskiner,
frankeringsmaskiner, billettmaskiner og liknende maskiner og apparater
med regneverk; kassakontrollapparater

8470.10 000 elektroniske regnemaskiner som kan fungere uten ytre elektrisk kraftkilde
og maskiner i lommeformat for registrering, lagring og visning av
opplysninger, med regnefunksjoner

84.73 Deler og tilbehør (unntatt deksler, bærekasser og liknende) som
utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner som hører under
posisjonene 84.69 - 84.72

8473.10 000 - deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.69

- deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.70:

8473.21 000 - - til elektroniske regnemaskiner som hører under varenummer
84.70.1000, 84.70.2100 eller 84.70.2900

8473.29 000 - - andre

8473.40 000 - deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.72

8473.50 000 - deler og tilbehør som passer like godt til maskiner og apparater som
hører under to eller flere av posisjonene 84.69 - 84.72

84.74 Maskiner og apparater for sortering, sikting, harping, vasking, knusing,
maling, blanding eller elting av jord, stein, malm eller andre faste,
mineralske materialer (herunder pulver og pasta); maskiner og apparater
for agglomerering, pressing eller forming av fast brensel, keramisk masse,
sement, kalk eller andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform;
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maskiner til fremstilling av sandstøpeformer
- maskiner for sortering, sikting, harping eller vasking

8474.10 100 - - maskiner for sortering av grus

- maskiner for blanding eller elting:

- - betong- eller mørtelblandere:

8474.31 900 - - - andre

- deler:

8474.90 100 - - for maskiner under posisjonene 8474.101 og 8474.319

84.76 Salgsautomater (f.eks. frimerke-, sigarett-, matvare- eller
drikkevareautomater), herunder pengeveksleautomater

84.78 Maskiner og apparater for bearbeiding av tobakk eller fremstilling av
tobakksvarer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel

- deler:

8478.90 900 - - ellers

84.79 Maskiner, apparater og mekaniske redskaper som har selvstendige
funksjoner, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel

8479.60 000 - luftkjølere som virker ved fordamping (evaporasjon)

- andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper:

- - maskiner for blanding, elting, knusing, sliping, sortering, sikting,
homogenisering, emulgering eller omrøring

8479.82 900 - - - ellers

- - andre:

8479.89 900 - - - ellers

- deler:

8479.90 900 - - ellers

84.81 Kraner, ventiler og liknende innretninger for rør, kjeler, tanker, kar og
liknende, herunder reduksjonsventiler og termostatventiler

- reduksjonsventiler:

8481.10 900 - - ellers

8481.20 000 - ventiler for oljehydrauliske eller pneumatiske overføringer
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- kontrollventiler:

8481.30 900 - - ellers

- andre innretninger:

8481.80 900 - - ellers

- deler:

8481.90 900 - - ellers

84.82 Kule- eller rullelagre

84.83 Drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver; lagerhus og
glidelagre; faste gir og utvekslinger; kule- eller rulleskruer; regulerbare
gir og andre hastighetsvariatorer, herunder momentomformere; svinghjul,
reimskiver og tauskiver, herunder blokker; friksjonskoplinger og andre
akselkoplinger (herunder universalledd)
- drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver:

8483.10 900 - - ellers

- lagerhus med isittende kule- eller rullelagre

8483.20 900 - - ellers

- lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre

8483.30 900 - - ellers

- faste gir og utvekslinger, unntatt tannhjul, kjedehjul og andre
kraftoverføringsdeler som foreligger særskilt; kule- eller rulleskruer;
regulerbare gir og andre hastighetsvariatorer, herunder
momentomformere:

8483.40 900 - - ellers

- svinghjul, reimskiver og tauskiver, herunder blokker:

8483.50 900 - - ellers

- friksjonskoplinger og andre akselkoplinger (herunder universalledd)

8483.60 900 - - ellers

- deler:

8483.90 900 - - ellers

84.84 Pakninger av metallplater i forbindelse med andre materialer eller av to
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eller flere lag av metall; sett eller utvalg av pakninger av forskjellige slags
materialer, pakket i poser, konvolutter eller liknende; mekaniske
pakninger

84.85 Deler til maskiner og apparater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i
dette kapittel, og som ikke er utstyrt med elektriske forbindelsesdeler,
isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske innretninger

85.01 Elektriske motorer og generatorer (unntatt generatoraggregater)

- motorer med ytelse høyst 37,5 W

8501.10 200 - - andre, av vekt inntil 10 kg

- universalmotorer med ytelse over 37,5 W

8501.20 200 - - andre, av vekt inntil 10 kg

- andre likestrømsmotorer; likestrømsgeneratorer:

- - med ytelse høyst 750 W:

8501.31 200 - - - andre, av vekt inntil 10 kg

- - med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kW:

8501.32 200 - - - andre, av vekt inntil 10 kg

- andre vekselstrømsmotorer, enfasede

8501.40 300 - - andre, av vekt inntil 10 kg

- andre vekselstrømsmotorer, flerfasede:

- - med ytelse høyst 750 W:

8501.51 300 - - - andre, av vekt inntil 10 kg

- - med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kW:

8501.52 300 - - - andre, av vekt inntil 10 kg

85.03 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner som
hører under posisjon 85.01 eller 85.02

85.04 Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. likerettere) og
induktorer

8504.10 000 - induktorer ("ballasts") for lysstofflamper

- statiske omformere:

8504.40 300 - - andre, av vekt inntil 10 kg
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- andre induktorer:

8504.50 300 - - andre, av vekt inntil 10 kg

- deler:

8504.90 200 - - “Rented” kretsbyggeelementer til produkter som hører under
underposisjonene 8504.40110, 8504.50110 og 8504.50910

850490 900 - - ellers

85.05 Elektromagneter; permanentmagneter og varer som etter magnetisering
skal bli permanentmagneter; elektromagnetiske og permanentmagnetiske
chucker, tvinger og liknende oppspenningsutstyr; elektromagnetiske
koplinger, friksjonskoplinger og bremser; elektromagnetiske løftehoder

85.06 Galvaniske elementer og batterier

8506.10 000 - av mangandioksid

8506.30 000 - av kvikksølvoksid

8506.40 000 - av sølvoksid

8506.50 000 - av litium

8506.60 000 - av luft-sink

8506.80 000 - ellers

- deler:

8506.90 900 - - ellers

85.07 Elektriske akkumulatorer, herunder skilleplater til slike, også kvadratiske
og rektangulære

8507.10 000 - blyakkumulatorer av typer som brukes til starting av stempelmotorer

8507.20 000 - andre blyakkumulatorer

8507.30 000 - nikkel-kadmiumakkumulatorer

8507.40 000 - nikkel-jernakkumulatorer

8507.80 000 - andre akkumulatorer

85.09 Elektromekaniske husholdningsapparater og -maskiner sammenbygd med
elektrisk motor

85.10 Barbermaskiner, hårklippemaskiner og hårfjerningsapparater,
sammenbygd med elektrisk motor
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8510.20 000 - hårklippemaskiner

8510.30 000 - hårfjerningsapparater

8510.90 000 - deler

85.11 Elektrisk start- og tenningsutstyr av det slag som brukes til
forbrenningsmotorer med gnist- eller kompresjonstenning (f.eks.
tennmagneter, magnetdynamoer, tennspoler, tennplugger, glødeplugger,
startmotorer); generatorer (f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer)
og vipper av det slag som brukes i forbindelse med slike
forbrenningsmotorer

85.12 Elektrisk start- og tenningsutstyr av det slag som brukes til
forbrenningsmotorer med gnist- eller kompresjonstenning (f.eks.
tennmagneter, magnetdynamoer, tennspoler, tennplugger, glødeplugger,
startmotorer); generatorer (f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer)
og vipper av det slag som brukes i forbindelse med slike
forbrenningsmotorer

85.13 Bærbare, elektriske lykter som virker ved egen strømkilde (f.eks.
batterier, akkumulatorer eller dynamoer), unntatt lysutstyr som hører
under posisjon 85.12

85.16 Elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber;
elektriske jord- og romoppvarmingsapparater; elektrotermiske
hårpleieapparater (f.eks. hårtørkeapparater, hårkrølleapparater,
krølltangvarmere) og håndtørkeapparater; elektriske strykejern; andre
elektrotermiske apparater av det slag som brukes i husholdningen;
elektriske hetelegemer, unntatt slike som hører under posisjon 85.45
- elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber:

8516.10 900 - - ellers

- elektriske jord- og romoppvarmingsapparater:

8516.21 000 - - radiatorer som lagrer varme

8516.29 000 - - andre:

- elektrotermiske hårpleieapparater eller håndtørkeapparater:

8516.31 000 - - hårtørkeapparater

8516.32 000 - - andre hårpleieapparater

8516.33 000 - - håndtørkeapparater

8516.40 000 - elektriske strykejern

8516.50 000 - mikrobølgeovner
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8516.60 000 - andre ovner; kokeapparater, kokeplater, kokespiraler, griller og
stekeapparater:
- andre elektrotermiske apparater:

8516.71 000 - - kaffe- og tetrakteapparater

8516.72 000 - - brødristere

8516.79 000 - - ellers

8516.90 000 - deler

85.17 Elektriske apparater for linjetelefoni eller linjetelegrafi, herunder
linjetelefonapparater med trådløse mikrotelefoner og
telekommunikasjonsapparater for bærefrekvenssystemer eller for digitale
linjesystemer; bildetelefoner

- telefonapparater; bildetelefoner:

8517.11 000 - - linjetelefonapparater med trådløse mikrotelefoner

8517.19 000 - - andre

- faksimileapparater og fjernskrivere:

8517.21 000 - - faksimileapparater (telefaksapparater)

8517.90 000 - deler

85.18 Mikrofoner og stativer dertil; høyttalere, også med kabinett, ramme e.l.;
høretelefoner, også kombinert med mikrofon; elektriske
hørefrekvensforsterkere; elektriske lydforsterkeranlegg

85.19 Platespillere uten innebygd forsterker ("record- decks"), andre platespillere,
kassettspillere og andre apparater for gjengivelse av lyd, uten utstyr for
opptak av lyd

85.20 Magnetiske lydbåndopptakere og andre apparater for opptak av lyd, også
med utstyr for gjengivelse av lyd

85.21 Apparater for opptak eller gjengivelse av videosignaler, også med innebygd
videotuner

85.22 Deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater
som hører under posisjonene 85.19 - 85.21

85.23 Preparert, uinnspilt materiell for opptak av lyd eller liknende opptak av
andre fenomener, unntatt varer som hører under kapittel 37

- magnetbånd:

- - med bredde høyst 4 mm:

8523.11 900 - - - annen

- - med bredde over 4 mm, men ikke over 6,5 mm:
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8523.12 900 - - - annen

- - med bredde over 6,5 mm:

8523.13 900 - - - annen

8523.30 000 - kort med magnetstriper

8523.90 900 - - annen

85.24 Plater, bånd og annet innspilt materiell med lyd eller andre fenomener,
herunder matriser for fremstilling av grammofonplater, men unntatt varer
som hører under kapittel 37

8524.10 000 - grammofonplater

- plater for laseravlesningsystemer:

- - for gjengivelse av bare lyd (herunder CD)

8524.32 900 - - - andre

-- andrer

8524.39 200 - - - for gjengivelse av instruksjoner, data, lyd og bilder lagret i
maskinlesbar, binær form, og som kan manipuleres - eventuelt interaktivt -
av brukeren ved hjelp av en automatisk databehandlingsmaskin (andre
programvarer lagret på plater for laseravlesningssystemer enn de som er
omfattet av posisjon 85.24.31)

8524.39 900 - - - andre

- andre magnetbånd:

- - med bredde høyst 4 mm

8524.51 900 - - - andre

- - med bredde over 4 mm, men ikke over 6,5 mm

8524.52 900 - - - andre

- - med bredde over 6,5 mm:

8524.53 900 - - - andre

8524.60 000 - kort med magnetstriper

- andre:

- - andre:
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8524.99 400 - - - for gjengivelse av instruksjoner, data, lyd og bilder lagret i
maskinlesbar, binær form, og som kan manipuleres - eventuelt interaktivt -
av brukeren ved hjelp av en automatisk databehandlingsmaskin (andre
programvarer lagret på plater for laseravlesningssystemer enn de som er
omfattet av posisjon 85.24.91)

8524.99 900 - - - ellers, andre enn til undervisningsformål

85.25 Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkasting eller fjernsyn,
også sammenbygd med mottakere eller apparater for opptak eller
gjengivelse av lyd; fjernsynskameraer; videokameraer for stillbilder og
andre videokameraopptakere

- sendere:

8525.10 100 - - sendere, unntatt sendere for radiokringkasting eller fjernsyn

8525.10 900 - - andre

- sendere sammenbygd med mottakere:

8525.20 900 - - andre

8525.30 000 - fjernsynskameraer

85.27 Mottakere for radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiokringkasting, også
kombinert i felles kabinett eller kasse med apparater for opptak eller
gjengivelse av lyd eller med et ur

85.28 Mottakere for fjernsyn, også med innebygde radiomottakere for
kringkasting eller med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller
videosignaler; videomonitorer og videoprojektorer

85.29 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører
under posisjonene 85.25 - 85.28

85.31 Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f.eks. ringeklokker,
sirener, nummertavler (tablåer), tyveri- eller brannalarmapparater), unntatt
slike som hører under posisjon 85.12 eller 85.30

85.34 8534.00 000 Trykte kretser

85.35 Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske
strømkretser (f.eks. brytere, sikringer, lynavledere, spenningsbegrensere,
støtspenningsdempere, støpsler og koplingsbokser), for spenninger over
1000 V

85.36 Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske
strømkretser (f.eks. brytere, releer, sikringer, støtspenningsdempere,
støpsler, stikkontakter, lampeholdere og koplingsbokser), for spenninger på
høyst 1000 V

85.37 Plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og liknende, utstyrt med to eller
flere apparater som hører under posisjon 85.35 eller 85.36, for elektrisk
kontroll eller fordeling av elektrisitet, også med instrumenter eller apparater
som hører under kapittel 90, samt numeriske kontrollapparater, unntatt
velgere som hører under posisjon 85.17
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- for spenninger på høyst 1000 V:
8537.10 900 - - andre

- for spenninger over 1000 V
8537.20 900 - - andre

85.38 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører
under posisjon 85.35, 85.36 eller 85.37

85.39 Elektriske glødelamper eller lysstofflamper, herunder "sealed beam" lamper
og lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; buelamper

85.40 Elektronrør (varmkatode-, kaldkatode- eller fotokatoderør), herunder
vakuumrør og damp- eller gassfylte rør, kvikksølvlikeretterrør,
katodestrålerør og rør til fjernsynskameraer
- katodestrålebilderør for fjernsyn, herunder katodestrålerør til
fjernsynsmonitorer:
- - farge:

8540.11 900 - - - andre
8540.12 000 - - svart-hvitt eller andre ensfargede (monokrome)
8540.20 000 - rør til fjernsynskameraer; bildeomformerrør og bildeforsterkerrør; andre

fotokatoderør
8540.40 000 - bilderør for grafiske data, for farger, med en fosforskjerm hvis

punktmellomrom er under 0,4 mm
8540.50 000 - bilderør for grafiske data, for svart-hvitt eller andre ensfargede

(monokrome)
8540.60 000 - andre katodestrålerør

- mikrobølgerør (f.eks. magnetroner, klystroner, vandrebølgerør og
carcinotroner), unntatt gitterstyrte rør:

8540.71 000 - - magnetroner
8540.72 000 - - klystroner
8540.79 000 - - andre

- andre rør:
8540.81 000 - - mottaker- og forsterkerrør
8540.89 000 - - andre

- deler:
8540.91 000 - - til katodestrålerør
8540.99 000 - - andre

85.43 Elektriske maskiner og apparater som har selvstendige funksjoner, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel

8543.40 000 - apparater som leverer strøm til elektriske gjerder
- andre maskiner og apparater:

8543.81 000 - - kort og brikker for bruk i berøringsfrie adgangssystemer ("proximity
cards and tags")
- - andre:

8543.89 100 - - - til mottakere eller sendere via satellitt
8543.89 200 - - - elektriske maskiner med oversettelses- eller ordbokfunksjon
8543.89 300 - - - apparater kombinert med automatiske databehandlingsmaskiner, fritt

programmerbar av brukeren
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8543.89 400 - - - oppgraderingssett til automatiske databehandlingsmaskiner og enheter
dertil, i pakninger for detaljsalg, som i det minste omfatter høyttalere
og/eller mikrofon og en sammensetning av trykte kretser som setter en
automatisk databehandlingsmaskin i stand til å behandle lydsignaler
(lydkort)

8543.89 900 - - - andre
- deler:

8543.90 300 - - trykte kretser for fysisk inkorporering i en automatisk
databehandlingsmaskin

8543.90 900 - - ellers
85.44 Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder

koaksialkabel) og andre isolerte, elektriske ledere, også med
forbindelsesdeler; optiske fiberkabler sammensatt av fibrer som er skjermet
fra hverandre, også med forbindelsesdeler
- tråd til vikling av spoler:
- - av kobber:

8544.11 900 - - - andre
- - andre

8544.19 900 - - - ellers
8544.20 000 - koaksialkabler og andre koaksialledere
8544.30 000 - tenningskabelsett og andre kabel-/ledningssett av det slag som brukes i

kjøretøyer, luftfartøyer eller skip
- andre elektriske ledere for spenning på høyst 80 V:
- - med forbindelsesdeler

8544.41 200 - - - av det slag som benyttes til telekommunikasjon
8544.41 900 - - - andre

- - ellers:
8544.49 200 - - - av det slag som benyttes til telekommunikasjon
8544.49 900 - - - andre

- andre elektriske ledere for spenninger over 80 V, men ikke over 1000 V:
- - med forbindelsesdeler

8544.51 100 - - - av det slag som benyttes til telekommunikasjon
8544.51 900 - - - andre

- - ellers
8544.59 900 - - - andre

- andre elektriske ledere for spenninger over 1000 V:
8544.60 900 - - andre

85.45 Kullelektroder, kullbørster, lampekull, batterikull og andre varer av kull,
også med metall, av det slag som brukes til elektriske formål
- elektroder:
- - av det slag som brukes i ovner

8545.11 900 - - - andre
- - ellers:

8545.19 900 - - - andre
8545.20 000 - børster
8545.90 000 - andre

85.46 Elektriske isolatorer, uansett materiale
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85.47 Isolasjonsdetaljer (unntatt isolatorer som hører under posisjon 85.46) til
elektriske maskiner, apparater eller til elektrisk materiell, som består helt av
isolerende materiale, bortsett fra mindre komponenter av metall (f.eks.
gjengede hylser, muffer og liknende) som er istøpt utelukkende for
sammenføyning; elektriske ledningsrør og forbindelsesdeler dertil, av
uedelt metall fóret med isolerende materiale

85.48 Avfall og skrap fra galvaniske elementer, batterier og elektriske
akkumulatorer; brukte galvaniske elementer og batterier samt brukte
elektriske akkumulatorer; elektriske deler til maskiner eller apparater, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel

87.02 Motorkjøretøyer for transport av ti eller flere personer, herunder føreren

87.04 Motorkjøretøyer for transport av gods
8704.21 400 - - - pick-up med dobbel kabin
8704.21 500 - - - varebiler
8704.21 600 - - - andre, med tillatt totalvekt ikke over 4 tonn
8704.31 400 - - - pick-up med dobbel kabin
8704.31 500 - - - varebiler
8704.31 600 - - - andre, med tillatt totalvekt ikke over 4 tonn

87.06 Understell med motor til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 -
87.05

8706.00 900 - - ellers
87.07 Karosserier (herunder førerhus) til motorkjøretøyer som hører under

posisjonene 87.01 - 87.05
87.08 Deler og tilbehør til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 -

87.05
8708.10 000 - støtfangere og deler dertil

- andre deler og tilbehør til karosserier (herunder førerhus):
8708.21 000 - - sikkerhetsbelter
8708.29 000 - - andre

- bremser og servobremser samt deler dertil:
8708.31 000 - - monterte bremsebelegg:
8708.39 000 - - ellers

- girkasser:
8708.40 900 - - andre
8708.50 000 - drivaksler med differensial, også utstyrt med andre transmisjonsdeler:

8708.60 000 - bæreaksler og deler dertil:
8708.70 000 - hjul samt deler og tilbehør dertil:
8708.80 000 - støtdempere for oppheng:

- andre deler og tilbehør:
8708.91 000 - - radiatorer
8708.92 000 - - - - eksospotter (lyddempere) og eksosrør:
8708.93 000 - - clutcher og deler dertil:

- - ratt, rattstammer og snekkehus:
8708.94 900 - - - annet

- - ellers:
8708.99 200 - - - traktorbelter
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8708.99 900 - - - ellers
87.09 Trucker med egen framdriftsmotor, ikke utstyrt med løfte- eller

håndteringsutstyr, av den type som brukes i fabrikker, lagre, havneområder
eller flyplasser for korte transporter av gods; traktorer av den type som
brukes på jernbaneperronger; deler til kjøretøyer som hører under denne
posisjon

8709.90 000 - deler
87.11 Motorsykler (herunder mopeder) og sykler med hjelpemotor, med eller uten

sidevogn; sidevogner
- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum høyst 50 cm³

8711.10 900 - - andre
- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 50 cm³,
men høyst 250 cm³:

8711.20 900 - - andre
- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 250 cm³,
men høyst 500 cm³

8711.30 900 - - andre
- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 500 cm³,
men høyst 800 cm³:

8711.40 900 - - andre
- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 800 cm³:

8711.50 900 - - andre
- ellers:

8711.90 900 - - andre
87.12 Tohjulssykler og andre sykler (herunder trehjuls varesykler), uten motor
87.14 Deler og tilbehør til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.11 - 87.13
87.15 Barnevogner og deler dertil

8715.00 100 - deler, importert av fabrikker for å inngå i produksjonen
8715.00 900 - ellers

87.16 Tilhengere og semitrailere; andre kjøretøyer uten mekanisk drivanordning;
deler dertil

8716.10 000 - tilhengere og semitrailere av husvogntypen bestemt for boformål eller
camping
- selv-lastende eller selv-tømmende tilhengere og semitrailere til bruk i
landbruket

8716.20 900 - - andre
- andre tilhengere og semitrailere for transport av gods:

8716.31 000 - - tilhengere og semitrailere med tanker
8716.80 000 - andre kjøretøyer:
8716.90 100 - - aksler
8716.90 900 - - ellers

90.01 Optiske fibrer og optiske fiberbunter; optiske fiberkabler, unntatt de som
hører under posisjon 85.44; ark og plater av polariserende materiale; linser
(herunder kontaktlinser), prismer, speil og andre optiske elementer, av
ethvert materiale, uinnfattede, unntatt slike elementer av ikke-optisk
bearbeidet glass

90.02 Linser, prismer, speil og andre optiske elementer, av ethvert materiale,
innfattede, som utgjør deler eller tilbehør til instrumenter eller apparater,
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unntatt slike elementer av ikke-optisk bearbeidet glass
90.03 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller eller liknende, og deler dertil
90.04 Briller, beskyttelsesbriller og liknende, korrigerende, beskyttende eller

andre
90.05 Kikkerter (monokulære og binokulære) og andre optiske teleskoper samt

stativer til slike; andre astronomiske instrumenter og stativer til slike, men
ikke instrumenter for radioastronomi

90.06 Fotoapparater (unntatt filmopptakere); lynlysapparater og lynlyspærer til
fotografisk bruk, unntatt lysstofflamper som hører under posisjon 85.39
- fotoapparater for øyeblikksfilm ("instant print"):

9006.40 900 - - ellers
- andre fotoapparater:
- - enøyde speilreflekskameraer (SLR) for rullefilm med bredde høyst 35
mm:

9006.51 900 - - - andre
- - andre, for rullefilm med bredde under 35 mm:

9006.52 900 - - - ellers
- - andre, for rullefilm med bredde 35 mm:

9006.53 900 - - - ellers
-- ellers:

9006.59 900 - - - ellers
- lynlysapparater og lynlyspærer til fotografisk bruk:

9006.61 000 - - elektroniske lynlysapparater
9006.62 000 - - lynlyspærer, lynlysterninger og liknende
9006.69 000 - - andre

- deler og tilbehør:
9006.91 000 - - - til fotoapparater
9006.99 000 - - andre

90.07 Filmopptakere og filmfremvisere, med eller uten innebygget apparat for
opptak eller gjengivelse av lyd
- filmopptakere:

9007.11 000 - - for film med bredde under 16 mm eller for dobbel-8 mm film:
- filmfremvisere:

9007.20 100 - - for film med bredde under 16 mm
- deler og tilbehør:

9007.91 000 - - til filmopptakere
9007.92 000 - - til filmfremvisere

90.08 Stillbildeprojektorer; fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater
9008.10 000 - projektorer for slides
9008.30 000 - andre stillbildeprojektorer
9008.40 000 - fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater
9008.90 000 - deler og tilbehør

90.09 Fotokopieringsapparater med optisk system eller av kontakttypen samt
termokopieringsapparater

- elektrostatiske fotokopieringsapparater:
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9009.11 000 - - som kopierer originalen direkte på kopien (direkte prosess)

9009.12 000 - - som kopierer originalen på kopien via et hjelpemiddel (indirekte prosess)

- andre fotokopieringsapparater:
9009.22 000 - - av kontakttypen
9009.30 000 - termokopieringsapparater
9009.90 000 - deler og tilbehør

90.10 Apparater og utstyr for fotografiske og kinematografiske laboratorier
(herunder apparater for projisering eller tegning av kretsmønstre på
sensitive halvledermaterialer), ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette
kapittel; betraktningskasser for film; projeksjonsskjermer

90.11 Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper for fotomikrografi,
kinefotomikrografi eller mikroprojeksjon

- deler og tilbehør

9011.90 100 - - deler og tilbehør til optiske stereoskopiske mikroskoper, med utstyr
spesielt utformet til transport av halvlederskiver og trådkors

9011.90 200 - - deler og tilbehør til fotomikrografiske mikroskoper, med utstyr spesielt
utformet til transport av halvlederskiver og trådkors

9011.90 900 - - ellers
90.12 Mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper; diffraksjonsapparater

- deler og tilbehør

9012.90 100 - - deler og tilbehør til elektronstråle mikroskoper, med utstyr spesielt
utformet til transport av halvlederskiver og trådkors

9012.90 900 - - ellers
90.13 Flytende krystallanvisere som ikke utgjør artikler som er bedre beskrevet

under andre posisjoner; lasere, unntatt laserdioder; andre optiske apparater
og instrumenter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel

90.14 Kompasser; andre navigasjonsintrumenter og –apparater
90.15 Geodetiske (herunder fotogrammetriske), hydrografiske, oseanografiske,

hydrologiske, meteorologiske eller geofysiske instrumenter og apparater,
unntatt kompasser; avstandsmålere

9015.90 000 - deler og tilbehør
90.17 Tegne-, risse- og regneinstrumenter (f.eks. tegnemaskiner, pantografer,

vinkelmålere, tegne- og rissebestikk, regnestaver, regneskiver);
instrumenter for lengdemåling til bruk i hånden (f.eks. målestokker og -
bånd, mikrometermål, alle slags lærer), ikke nevnt eller innbefattet annet
sted i dette kapittel
- tegnebord og tegnemaskiner, også automatiske:

9017.10 100 - - plottere
9017.10 900 - - ellers
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- deler og tilbehør:

9017.90 100 - - deler og tilbehør til mønstergenererende apparater til fremstilling av
masker eller trådkors fra fotoresistbelagte underlag

9017.90 200 - - deler til slike mønstergenererende apparater
9017.90 900 - - ellers

90.18 Instrumenter og apparater til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær
bruk, herunder scintigrafer, andre elektromedisinske apparater og
instrumenter for synsprøving
- sprøyter, nåler, katetre, kanyler og liknende:
- - sprøyter, med eller uten nåler

9018.31 200 - - medisinske engangssprøyter med kapasitet inntil 20 ml
90.19 Mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psykotekniske apparater;

apparater for oson-, surstoff- eller aerosolterapi samt apparater for kunstig
åndedrett eller andre terapeutiske pusteapparater
- mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psykotekniske apparater

9019.10 100 - - massasjebasseng og apparater dertil, unntatt de som importeres av
helsesentre

90.23 Instrumenter, apparater og modeller for demonstrasjonsformål (f.eks. ved
undervisning eller utstilling), ikke anvendelige til annet bruk

90.25 Flytevekter (areometre, densimetre) og liknende instrumenter basert på
flyteprinsippet, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og
psykrometre, også med registreringsutstyr samt kombinasjoner av slike
instrumenter
- termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre instrumenter:

9025.11 000 - - væskefylte, for direkte avlesning
- - andre:

9025.19 900 - - - ellers
- andre instrumenter

9025.80 900 - - ellers
- deler og tilbehør

9025.90 900 - - ellers
90.26 Instrumenter og apparater for måling eller kontroll av gjennomstrømning,

nivå, trykk eller andre variable forhold ved væsker eller gasser (f.eks.
gjennomstrømningsmålere, nivåmålere, manometre, varmemålere), unntatt
instrumenter og apparater som hører under posisjon 90.14, 90.15, 90.28
eller 90.32
- for måling eller kontroll av gjennomstrømning eller nivå av væsker:

9026.10 900 - - ellers
- for måling eller kontroll av trykk:

9026.20 900 - - ellers
- andre instrumenter og apparater:

9026.80 900 - - ellers
- deler og tilbehør:

9026.90 900 - - ellers
90.27 Instrumenter og apparater for fysiske eller kjemiske analyser (f.eks.

polarimetre, refraktometre, spektrometre, gass- eller røykanalyseapparater);



249

H.S.
kode

Jordansk
varenummer

Varebeskrivelse

instrumenter og apparater for måling eller kontroll av viskositet, porøsitet,
utvidelse, overflatespenning eller liknende; instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av varme-, lyd- eller lysmengder (herunder
eksponeringsmålere); mikrotomer
- eksponeringsmålere:

9027.40 900 - - ellers
- andre instrumenter og apparater som bruker optisk utstråling (ultrafiolett,
synlig, infrarød):

9027.50 900 - - ellers
- andre instrumenter og apparater:

9027.80 900 - - ellers
- mikrotomer; deler og tilbehør

9027.90 900 - - ellers
90.28 Forbruks- og produksjonsmålere for gasser, væsker eller elektrisitet,

herunder justeringsmålere for nevnte målere
90.29 Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skritt-

tellere og liknende; hastighetsmålere og tachometre, unntatt de som hører
under posisjon 90.14 eller 90.15; stroboskoper
- omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere,
skrittellere og liknende:

9029.10 900 - - ellers
- hastighetsmålere og tachometre; stroboskoper:

9029.20 900 - - ellers
9029.90 000 - deler og tilbehør

90.30 Oscilloskoper, spektralanalysatorer og andre instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av elektriske mengder, unntatt måleapparater som
hører under posisjon 90.28; instrumenter og apparater for måling eller
registrering av alfa-, beta-, gamma- eller røntgenstråler, kosmiske eller
andre ioniserende stråler
- andre instrumenter og apparater
- - andre, med registrerende utstyr

9030.83 900 - - - ellers
90.31 Instrumenter, apparater og maskiner for måling eller kontroll, ikke nevnt

eller innbefattet annet sted i dette kapittel; profilprojektorer
- andre optiske instrumenter og apparater:

9031.41 000 - - for kontroll av halvlederskiver ("wafers") eller halvlederkomponenter
eller for kontroll av fotomasker eller trådkors som blir brukt til fremstilling
av halvlederkomponenter
- - ellers:

9031.49 100 - - - optiske instrumenter og apparater for måling av forurensning av
overflatepartikler på halvlederskiver

9031.49 900 - - - ellers
- deler og tilbehør:
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9031.90 100 - - til optiske instrumenter og apparater for inspisering av halvlederskiver
eller halvlederkomponenter eller for inspisering av fotomasker eller
trådkors som anvendes til fremstilling av halvlederkomponenter

9031.90 200 - - - til optiske instrumenter og apparater for måling av forurensning av
overflatepartikler på halvlederskiver

9031.90 900 - - ellers
90.32 Instrumenter og apparater for automatisk regulering eller kontroll

- termostater
9032.10 900 - - ellers

- manostater
9032.20 900 - - ellers

- andre instrumenter og apparater:
- - hydrauliske eller pneumatiske

9032.81 900 - - - ellers
- - andre:

9032.89 900 - - - ellers
- deler og tilbehør:

9032.90 900 - - ellers
90.33 Deler og tilbehør (ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel) til

maskiner, instrumenter eller apparater som hører under kapittel 90

91.01 Armbåndsur, lommeur og liknende ur, herunder stoppeur, med kasse av
edelt metall eller av metall plettert med edelt metall
- ellers:

9101.91 000 - - elektriske
9101.99 000 - - andre

91.02 Armbåndsur, lommeur og liknende ur, herunder stoppeur, unntatt de som
hører under posisjon 91.01
- ellers:

9102.91 000 - - elektriske
9102.99 000 - - andre

91.03 Andre ur med lommeurverk, unntatt ur som hører under posisjon 91.04
91.04 9104.00 000 Ur til instrumentbord og liknende ur for kjøretøyer, luftfartøyer,

romfartøyer eller båter
91.05 Andre ur
91.06 Apparater for regulering, måling eller kontroll av tid, forsynt med urverk

eller synkronmotor (f.eks. tidsstemplingsur, tidskontrollur)
9106.90 000 - andre

91.07 Tidsstrømbrytere med urverk eller synkronmotor
9107.00 900 - andre

91.08 Komplette og sammensatte lommeurverk

91.09 Andre komplette og sammensatte urverk
91.10 Komplette urverk, usammensatte eller delvis sammensatte (urverksett);

ukomplette urverk, sammensatte; råurverk
91.11 Urkasser og deler dertil, til ur som hører under posisjon 91.01 eller 91.02

91.12 Andre urkasser og liknende kasser til andre varer som hører under dette
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kapittel, samt deler dertil

91.13 Urarmbånd og deler dertil
91.14 Andre urdeler
92.01 Pianoer, herunder automatiske pianoer; cembaloer og andre

strengeinstrumenter med klaviatur
92.02 Andre strengeinstrumenter (f.eks. gitarer, fioliner, harper)
92.03 Pipeorgler med klaviatur; harmonier og liknende instrumenter med

klaviatur og med frittsvingende metalltunger
92.04 Trekkspill og liknende instrumenter; munnspill
92.05 Andre blåseinstrumenter (f.eks. klarinetter, trompeter, sekkepiper)
92.06 Slaginstrumenter (f.eks. trommer, xylofoner, cymbaler, kastanjetter,

maracas)
92.07 Musikkinstrumenter hvor lyden frambringes eller må forsterkes elektrisk

(f.eks. orgler, gitarer, trekkspill)
92.08 Spilledåser, orkestrions, lirekasser, mekaniske sangfugler, musikksager og

andre musikkinstrumenter som ikke hører under andre posisjoner i dette
kapittel; lokkepiper, alle slags; signalfløyter, signalhorn og andre
signalinstrumenter som blåses med munn

92.09 Deler og tilbehør til musikkinstrumenter (f.eks. mekanismer til spilledåser
og kort, plater og ruller til mekaniske instrumenter); metronomer,
stemmegafler og stemmepiper, alle slags

93.01 Våpen til militær bruk, med unntak av revolvere og pistoler samt de våpen
som hører under posisjon 93.07

93.02 Revolvere og pistoler, med unntak av de som hører under posisjon 93.03
eller 93.04

93.03 Andre ildvåpen og liknende apparater som avfyrer en eksplosiv ladning
(f.eks. sports- og jaktgeværer, munnladningsvåpen, signalpistoler og
liknende bare bestemt for å skyte ut signalraketter, pistoler og revolvere for
løsammunisjon, slaktevåpen, lineutskytningsgeværer)

93.04 Andre våpen (f.eks. geværer og pistoler for luft eller gass eller utstyrt med
fjærmekanisme, køller), unntatt de som hører under posisjon 93.07

93.05 Deler og tilbehør til varer som hører under posisjon 93.01 – 93.04
93.06 Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og liknende krigsmateriell

samt deler dertil; patroner og annen ammunisjon og prosjektiler samt deler
dertil, herunder hagl og forladninger til patroner

9306.10 000 - patroner til boltepistoler, nagleverktøy eller liknende verktøy eller til
slaktevåpen samt deler dertil
- haglpatroner og deler dertil; luftgeværkuler:
- - patroner:

9306.21 900 - - - ellers
9306.29 000 - - annet

- andre patroner og deler dertil
9306.30 900 - - ellers
9306.90 000 - annet

93.07 9307.00 000 Kårder, sabler, huggerter, bajonetter, lanser og liknende våpen samt deler
dertil, og slirer og skjeder til slike våpen

94.01 Sittemøbler (unntatt de som hører under posisjon 94.02), også de som kan
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omgjøres til senger, samt deler dertil
9401.10 000 - sittemøbler av det slag som brukes i luftfartøyer

95.01 Leketøyskjøretøyer for barn (f.eks. trehjulssykler, sparkesykler, tråbiler);
dukkevogner

95.02 Dukker som utelukkende forestiller mennesker
95.03 Annet leketøy; miniatyrmodeller og liknende modeller til hobbybruk, også

mekaniske; puslespill, alle slags
95.04 Selskapsspill, herunder spilleautomater og liknende, biljardspill,

spesialbord for kasinospill og automatisk utstyr til bowlingbaner
95.05 Pynt for høytider, karnevalsartikler eller andre underholdningsartikler,

herunder utstyr for tryllekunster samt morosaker
95.06 Apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk, friidrett,

annen sport (herunder bordtennis) eller utendørsspill, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted i dette kapittel; badebasseng og plaskebasseng

9506.11 000 - - ski
9506.12 000 - - skibindinger
9506.19 000 - - annet
9506.21 000 - - seilbrett
9506.29 000 - - annet
9506.31 000 - - køller, komplette
9506.32 000 - - baller
9506.39 000 - - annet
9506.40 000 - artikler og utstyr for bordtennis
9506.51 000 - - tennisracketer, med eller uten strenger
9506.59 000 - - ellers
9506.61 000 - - tennisballer
9506.62 000 - - oppblåsbare
9506.69 000 - - andre
9506.70 000 - skøyter og rulleskøyter, også med påsittende støvler

9506.91 000 - - apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk og friidrett

9506.99 100 - - - knebeskyttere
9506.99 900 - - - ellers

95.07 Fiskestenger, fiskekroker og annet redskap for snørefiske; fiskehåver,
sommerfuglhåver og liknende; lokkefugler (unntatt de som hører under
posisjon 92.08 eller 97.05) og liknende jaktutstyr

95.08 Karuseller, husker, skytebaner og annet utstyr til fornøyelsesparker; sirkus,
menasjerier og teatre, ambulerende

96.01 Elfenbein, bein, skilpaddeskall, horn, gevirer, korall, perlemor og andre
animalske materialer til utskjæring, bearbeidede samt varer av disse
materialer (herunder støpte varer)

96.02 Vegetabilske eller mineralske materialer til utskjæring, bearbeidede samt
varer av disse materialer; støpte eller utskårne varer av voks, parafin,
stearin, naturlige gummier, naturlige harpikser, modellermasse og andre
støpte eller utskårne varer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted;
bearbeidet, uherdet gelatin (unntatt gelatin som hører under posisjon 35.03)
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og varer av uherdet gelatin
9602.00 900 - ellers

96.03 Koster, børster, pensler og liknende (herunder børster som utgjør deler til
maskiner, apparater eller kjøretøyer), mekaniske gulvfeieapparater uten
motor, mopper og fjærkoster; ferdige bindler til framstilling av børster,
koster og pensler; malerputer og -ruller; naler (unntatt glatteruller)

9603.10 000 - koster, børster og liknende, som består av sammenbundne kvister eller
andre vegetabilske materialer, med eller uten skaft

9603.21 000 - - tannbørster, herunder børster for tannproteser
9603.29 000 - - andre
9603.30 000 - pensler og koster for kunstnere samt pensler for skriving og liknende

pensler til kosmetisk bruk
9603.40 000 - malerkoster, malerpensler og liknende (unntatt koster, pensler og liknende

som hører under varenummer 96.03.3000); malerputer og –ruller
9603.50 000 - andre børster som utgjør deler til maskiner, apparater eller kjøretøyer

- andre:
9603.90 900 - - ellers

96.04 Håndsikter og håndsåld
96.05 Reiseetuier for toalettbruk, for sying eller for rengjøring av sko eller klær
96.08 Kulepenner; filtpenner og andre penner med porøse spisser; fyllepenner,

stylografer og andre penner; stensilpenner (styluspenner); mekaniske
blyanter; penneskaft, blyantforlengere og liknende; deler (herunder hetter
og klips) til de forannevnte varer, unntatt de som hører under posisjon
96.09

96.09 Blyanter, herunder fargeblyanter (unntatt blyanter som hører under posisjon
96.08), fargestifter, blyantstifter, pasteller, tegnekull, skrive- eller tegnekritt
samt skredderkritt
- blyanter, herunder fargeblyanter, med stiften innfattet i stivt hylster

9609.10 900 - - andre
9609.20 000 - blyantstifter, svarte eller fargede
9609.90 000 - ellers

96.10 Skrive- og tegnetavler, også med rammer

96.11 Signeter, dateringsstempler, nummeringsstempler og liknende (herunder
utstyr for trykking eller preging av etiketter) bestemt til bruk for hånd;
trykkerisett for hånd

96.13 Sigarettennere og andre tennere, også mekaniske eller elektriske samt deler
dertil, unntatt stifter og veker

9613.20 900 - - andre
9613.30 000 - bordtennere
9613.80 000 - andre tennere
9613.90 900 - - ellers

96.14 Piper (herunder pipehoder), sigar- og sigarettmunnstykker samt deler dertil
96.15 Kammer, hårspenner og liknende; hårnåler, krøllnåler, krøllspenner og

liknende, unntatt de som hører under posisjon 85.16 samt deler dertil
96.16 Sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk samt beslag dertil;

pudderkvaster og liknende til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater
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9616.20 000 - pudderkvaster og liknende til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater

96.17 Termosflasker og andre vakuumisolerte beholdere, komplette; deler dertil,
unntatt glassbeholdere

96.18 Modellfigurer, utstillingsfigurer og liknende; automatiske eller andre
bevegelige gjenstander for vindusutstilling

97.01 Malerier, tegninger og pasteller, utført helt for hånd, unntatt tegninger som
hører under posisjon 49.06, og unntatt varer som er dekorert for hånd;
collager (materialbilder) og liknende

97.02 9702.00 000 Originale stikk, avtrykk og litografier
97.03 9703.00 000 Originale skulpturer og statuer, uansett materiale
97.04 9704.00 000 Frimerker, stempelmerker, poststempelmerker, førstedagsbrev, frankerte

brevkort, konvolutter og liknende, brukte, eller ubrukte som ikke er eller vil
bli gyldige i bestemmelseslandet

97.05 Samlinger og samlergjenstander av zoologisk, botanisk, mineralogisk,
anatomisk, historisk, arkeologisk, paleontologisk, etnografisk eller
numismatisk interesse

9705.00 900 - ellers
97.06 9706.00 000 Antikviteter som er mer enn 100 år gamle

Tabell C til Vedlegg III

HS Kode Jordansk
varenummer

Varebeskrivelse

57.01 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, knyttede, ferdige
eller som metervare.

5701.10 000 - av ull eller fine dyrehår

5701.90 000 - av andre tekstilmaterialer

57.02 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, vevde, ikke tuftet
eller flokket, ferdige eller som metervare, herunder “Kelim”,
“Schumacks”, “Karamanie” og liknende håndvevde tepper.

5702.10 000 - “Kelim”, “Schumacks”, “Karamanie” og liknende håndvevde
tepper

5702.20 000 - gulvbelegg av kokosfibrer

- andre, med luv, som metervare:

5702.31 000 - - av ull eller fine dyrehår

5702.39 000 - - av andre tekstilmaterialer

- andre, med luv, ferdige:
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5702.41 000 - - av ull eller fine dyrehår

5702.49 000 - - av andre tekstilmaterialer

- andre, uten luv, som metervare:

5702.51 000 - - av ull eller fine dyrehår

5702.59 000 - - av andre tekstilmaterialer

- andre, uten luv, ferdige:

5702.91 000 - - av ull eller fine dyrehår

5702.99 000 - - av andre tekstilmaterialer

57.03 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, tuftet, ferdige
eller som metervare.

5703.10 000 - - av ull eller fine dyrehår

5703.90 000 - - av andre tekstilmaterialer

57.04 Gulvtepper og annet gulvbelegg av filt av tekstilmateriale ikke tuftet
eller flokket, ferdige eller som metervare.

5704.10 000 - fliser hvis overflate ikke overstiger 0,3 m²

57.05 Andre gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, ferdige
ellersom metervare.

61.01 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, anorakker (herunder skijakker),
vindjakker og liknende varer av trikotasje, for herrer eller gutter,
unntatt varer som hører under posisjon 61.03.

6101.10 000 - av ull eller fine dyrehår

6101.90 000 - av andre tekstilmaterialer

61.02 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker (herunder
skijakker), vindjakker og liknende varer av trikotasje, for damer eller
piker, unntatt varer som hører under posisjon 61.04.

6102.10 000 - av ull eller fine dyrehår

6102.90 000 - av andre tekstilmaterialer

61.03 Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og
seler, knebukser og shorts (unntatt badebukser), av trikotasje, for
herrer eller gutter.

- dresser

6103.12 000 - - av syntetiske tekstilfibrer
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6103.19 000 - - av andre tekstilmaterialer

- ensembler:

6103.21 000 - - av ull eller fine dyrehår

6103.22 000 - - av bomull

6103.23 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

6103.29 000 - - av andre tekstilmaterialer

- jakker og blazere:

6103.39 000 - - av andre tekstilmaterialer

- bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:

6103.49 000 - - av andre tekstilmaterialer

61.04 Drakter, ensembler, jakker, blazere, kjoler, skjørt, bukseskjørt,
bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt
badedrakter), av trikotasje, for damer eller piker.

- drakter:

6104.12 000 - - av bomull

6104.13 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

- ensembler:

6104.23 000 - - av syntetiske tekstilfibrer

6104.29 000 - - av andre tekstilmaterialer

- jakker og blazere:

6104.31 000 - - av ull eller fine dyrehår

6104.39 000 - - av andre tekstilmaterialer

- kjoler:

6104.44 000 - - av kunstige tekstilfibrer

6104.49 000 - - av andre tekstilmaterialer

- skjørt og bukseskjørt:

6104.59 000 - - av andre tekstilmaterialer
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- bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:

6104.61 000 - - av ull eller fine dyrehår

6104.69 000 - - av andre tekstilmaterialer

61.06 Bluser, skjorter og skjortebluser av trikotasje, for damer eller piker.

6106.10 000 - av bomull

61.08 Underkjoler, underskjørt, underbukser, truser, nattkjoler, pyjamaser,
neglisjéer, badekåper, morgenkåper og liknende varer av trikotasje,
for damer eller piker.
- underkjoler og underskjørt:

6108.11 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6108.19 000 - - av andre tekstilmaterialer

- underbukser og truser:

6108.29 000 - - av andre tekstilmaterialer

- nattkjoler og pyjamaser:

6108.32 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6108.39 000 - - av andre tekstilmaterialer

- ellers:

6108.99 000 - - av andre tekstilmaterialer

61.10 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og liknende varer,
av trikotasje.

6110.90 000 - - av andre tekstilmaterialer

61.11 Babyklær og tilbehør dertil, av trikotasje.

6111.90 000 - - av andre tekstilmaterialer

61.12 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser, av trikotasje.

6112.20 000 - skidresser

- badedrakter og badebukser for herrer eller gutter:

6112.31 000 - - av syntetiske tekstilfibrer:

6112.39 000 - - av andre tekstilmaterialer
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- badedrakter for damer eller piker:

6112.41 000 - - av syntetiske tekstilfibrer:

6112.49 000 - - av andre tekstilmaterialer

61.13 Klær framstilt av trikotasje som hører under posisjon 59.03, 59.06
eller 59.07.

61.14 Andre klær av trikotasje.

6114.90 000 - av andre tekstilmaterialer

61.15 Strømpebukser, strømper, sokker og liknende, herunder strømper
som brukes av personer med åreknuter, og fottøy uten påsatt såle, av
trikotasje.

- ellers:

- - av andre tekstilmaterialer:

6115.99 100 - - - understrømper for åreknuter

6115.99 900 - - - ellers

61.16 Hansker, vanter og votter av trikotasje.

6116.10 000 - impregnert, overtrukket eller belagt med plast eller gummi:

- andre:

6116.91 000 - - av ull eller fine dyrehår

- - av bomull

- - av syntetiske tekstilfibrer

- - av andre tekstilmaterialer

61.17 Annet ferdig tilbehør til klær, av trikotasje; deler til klær eller deler
til tilbehør til klær, av trikotasje.

6117.10 000 - sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og liknende

6117.20 000 - slips og liknende

6117.80 000 - annet tilbehør:

- deler:

6117.90 100 - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

6117.90 900 - - ellers
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62.01 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, anorakker (herunder skijakker),
vindjakker og liknende varer for herrer eller gutter, unntatt varer som
hører under posisjon 62.03.
- ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kapper og liknende varer:

6201.13 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6201.19 000 - - av andre tekstilmaterialer

- ellers:

6201.99 000 - - av andre tekstilmaterialer

62.02 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker (herunder
skijakker), vindjakker og liknende varer for damer eller piker, unntatt
varer som hører under posisjon 62.04.
- ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper og liknende
varer:

6202.19 000 - - av andre tekstilmaterialer

- ellers:

6202.99 000 - - av andre tekstilmaterialer

62.06 Bluser, skjorter og skjortebluser, for damer eller piker.

6206.10 000 - av silke eller silkeavfall

6206.40 000 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6206.90 000 - av andre tekstilmaterialer

62.07 Singleter og liknende undertrøyer, underbukser, truser, nattskjorter,
pyjamaser, badekåper, slåbroker og liknende varer for herrer eller
gutter.
- underbukser og truser:

6207.11 000 - - av bomull

6207.19 000 - - av andre tekstilmaterialer

- nattskjorter og pyjamaser:

6207.22 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6207.29 000 - - av andre tekstilmaterialer

- ellers:
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6207.92 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6207.99 000 - - av andre tekstilmaterialer

62.08 Singleter og liknende undertrøyer, underkjoler, underskjørt,
underbukser, truser, nattkjoler, pyjamaser, neglisjéer, badekåper,
morgenkåper og liknende varer for damer eller piker.
- underkjoler og underskjørt:

6208.11 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6208.19 000 - - av andre tekstilmaterialer

- nattkjoler og pyjamaser:

6208.21 000 - - av bomull

6208.22 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6208.29 000 - - av andre tekstilmaterialer

- ellers:

6208.91 000 - - av bomull

6208.92 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6208.99 000 - - av andre tekstilmaterialer

62.09 Babyklær og tilbehør dertil.

6209.10 000 - av ull eller fine dyrehår:

6209.90 000 - - av andre tekstilmaterialer

62.10 Klær framstilt av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02, 56.03,
59.03, 59.06 eller 59.07.

6210.10 000 - av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02 eller 56.03

6210.40 000 - andre klær for herrer eller gutter

6210.50 000 - andre klær for damer eller piker

62.11 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser; andre klær.

- badedrakter og badebukser:

6211.12 000 - - for damer eller piker

6211.20 000 - skidresser
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- andre klær for herrer eller gutter:

6211.31 000 - - av ull eller fine dyrehår

6211.33 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6211.39 000 - - av andre tekstilmaterialer

- andre klær for damer eller piker:

6211.41 000 - - av ull eller fine dyrehår

6211.43 000 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

6211.49 000 - - av andre tekstilmaterialer

62.12 Bysteholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere og
liknende varer samt deler dertil, også av trikotasje.

6212.20 000 - hofteholdere og pantyer

6212.30 000 - korseletter

6212.90 000 - ellers

62.13 Lommetørklær.

6213.10 000 - av silke eller silkeavfall

6213.20 000 - av bomull

6213.90 000 - - av andre tekstilmaterialer

62.16 6216.00 000 Hansker, vanter og votter.

62.17 Annet ferdig tilbehør til klær; deler til klær eller deler til tilbehør til
klær, unntatt deler som hører under posisjon 62.12.

6217.10 000 - tilbehør:

- deler:

6217.90 900 - - ellers

63.09 Brukte klær og andre brukte varer.

6309.00 100 - - fottøy

6309.00 900 - - ellers

64.01 Vanntett fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast, og
hvor overdelen verken er festet til sålen eller satt sammen med søm,
nagler, stifter, skruer, plugger eller liknende.
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6401.10 000 - fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall

- annet fottøy:

6401.91 000 - - som dekker kneet

6401.92 000 - - som dekker ankelen, men ikke kneet

6401.99 000 - - ellers

64.02 Annet fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast.

- sportsfottøy

6402.12 000 - - skistøvler og snøbrettstøvler

6402.19 000 - - ellers

6402.20 000 - fottøy med overdel av stropper eller reimer som er festet til sålen
med plugger

6402.30 000 - annet fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall

- annet fottøy:

6402.91 000 - - som dekker ankelen

6402.99 000 - - ellers

64.05 Annet fottøy.

6405.10 000 - med overdel av lær eller kunstlær

6405.20 000 - med overdel av tekstilmateriale

6405.90 000 - ellers

64.06 Deler til fottøy (herunder overdeler, også om de er festet til andre
såler enn yttersåler); løse innleggssåler, kippekapper og liknende
innlegg; gamasjer, leggings og liknende varer samt deler dertil.

6406.10 000 - overdeler og deler dertil, unntatt stive hæl- og tåkapper

6406.20 000 - yttersåler og hæler av gummi eller plast

- ellers:

6406.91 000 - - av tre

6406.99 000 - - av andre tekstilmaterialer

84.18 Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller fryseutstyr, også elektriske;
varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under
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posisjon 84.15.

- deler:

- - ellers

8418.99 300 - - - pakninger til kjøleskap- og fryserdører, importert av fabrikker til
bruk i produksjon

87.03 Biler og andre motorkjøretøyer hovedsakelig konstruert for transport
av personer (unntatt de som hører under posisjon 87.02), herunder
stasjonsvogner og racerbiler.

94.01 Sittemøbler (unntatt de som hører under posisjon 94.02), også de som
kan omgjøres til senger, samt deler dertil.

9401.20 000 - sittemøbler av det slag som brukes i motorvogner

9401.30 000 - svingstoler med høyderegulering

9401.40 000 - sittemøbler som kan omgjøres til senger, unntatt sittemøbler til
hagen eller campingutstyr

9401.50 000 - sittemøbler av spanskrør, vidjer, bambus eller liknende materialer

- andre sittemøbler med treramme:

9401.61 000 - - stoppede

9401.69 000 - - ellers

- andre sittemøbler med metallramme:

9401.71 000 - - stoppede

9401.79 000 - - andre

9401.80 000 - andre sittemøbler

9401.90 000 - deler

94.02 Møbler til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk (f.eks.
operasjonsbord, undersøkelsesbord, sykesenger med mekanisk utstyr,
tannlegestoler); frisørstoler og liknende stoler som kan dreies og
dessuten både vippes bakover og heves; deler til nevnte varer.

- tannlege- og frisørstoler eller liknende stoler samt deler dertil

9402.10 100 - - barberstoler

94.03 Andre møbler og deler dertil.

94.04 Sengebunner; sengeutstyr og liknende varer (f.eks. madrasser, tepper,
dyner og puter) forsynt med fjærer, stopning eller innlegg av ethvert
materiale eller framstilt av skumgummi eller skumplast, med eller
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uten trekk.

94.05 Lamper og annet belysningsutstyr, herunder søkelys og lyskastere
samt deler dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og
liknende som har en fast montert lyskilde samt deler dertil, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted.

9405.10 000 - lysekroner og annet belysningsutstyr for montering i tak eller på
vegger, unntatt av det slag som brukes for å belyse åpne, offentlige
plasser, gater eller veier

9405.20 000 - elektriske bord-, skrivebord-, nattbord- eller gulvlamper

9405.30 000 - juletrebelysning

ex 9405.40 - andre elektriske lamper og belysningsutstyr

9405.40 900 - - ellers

ex 9405.50 - ikke-elektriske lamper og belysningsutstyr

9405.50 900 - - ellers

9405.60 000 - lysskilt og liknende

ex 9405.91 - deler:

- - av glass

9405.91 100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

9405.91 900 - - - ellers

- - av plastikk

9405.92 100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

9405.92 900 - - - andre

9405.99 000 - - ellers

9405.99 100 - - - importert av fabrikker til bruk i produksjon

9405.99 900 - - - ellers

ex 94.06 Prefabrikerte bygninger.

9406.00 400 - glassfiberbad importert av fabrikker som er autorisert til å sette
sammen busser

94 06.00 900 - ellers

96.13 Sigarettennere og andre tennere, også mekaniske eller elektriske samt
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deler dertil, unntatt stifter og veker.

9613.10 000 - lommetennere med gass som brennstoff, ikke for etterfylling
(engangs-tennere)
- andre lommetennere med gass som brennstoff, for etterfylling

9613.20 100 - - lommetennere med gassbeholder av plast
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Protokoll A
omtalt i avtalens artikkel 2, punkt (b)
Bearbeidede landbruksprodukter

Artikkel 1
Avtalens bestemmelser skal anvendes for produktene oppført i tabell I.

Artikkel 2
1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksråvarer som inngår i produkter som er

spesifisert i tabellene omtalt i artikkel 3 og 4 i denne protokoll, er denne avtale ikke til hinder
for:
a) at det ved innførselen blir pålagt en fast tollsats;
b) at det anvendes tiltak ved utførselen.

2. De faste tollsatsene som innkreves ved innførselen 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 3
1. For produkter oppført i tabell II, III og IV med opprinnelse i Jordan, skal henholdsvis Island,

Liechtenstein/Sveits og Norge tilstå de innrømmelser som er indikert i nevnte tabeller.

2. Under henvisning til de bestemmelser som fremgår av artikkel 2 i denne protokoll, skal Island,
Liechtenstein/Sveits og Norge for produkter oppført i henholdsvis tabell II, III og IV, med
opprinnelse i Jordan, basert på en gjennomgang som kan bli krevd av begge parter, tilstå en
behandling som ikke er mindre gunstig enn den som tilstås Det europeiske fellesskap.

Artikkel 4
1. Tollsatsene som kommer til anvendelse for produkter som står oppført i tabell V kan inneholde

et landbrukselement.

2. For produkter oppført i tabell V med opprinnelse i en EFTA-stat, skal Jordan tilstå en
behandling som ikke er mindre gunstig enn den som tilstås Det europeiske fellesskap.

Artikkel 5
1. EFTA-statene skal underrette Jordan, og Jordan skal underrette EFTA-statene på et tidlig

tidspunkt, senest før ikrafttredelse, om alle tiltak som blir iverksatt i henhold til artikkel 2 i
denne protokoll.

2. Jordan og EFTA-statene skal underrette hverandre om alle endringer med hensyn til den
behandling som tilstås Det europeiske fellesskap.

Artikkel 6
EFTA-statene og Jordan skal periodisk gjennomgå utviklingen i handelen med produkter som
omfattes av denne protokoll. EFTA-statene og Jordan skal, i lys av disse gjennomganger og idet det
tas hensyn til ordninger mellom partene og Det europeiske fellesskap på dette området og i WTO, ta
stilling til eventuelle endringer i produktdekningen i denne protokoll, samt til en eventuell utvikling
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av tiltakene iverksatt i henhold til artikkel 2 i denne protokoll i overensstemmelse med artikkel 30
(Den blandede komités forretningsorden) i denne avtalen.

Tabell I t i l Protokoll A

Posisjon i
Tolltariffen (HS)

Varebeskrivelse

14.04 Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
.20 - bomull-linters

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 .20 - vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
-- hydrogenert ricinusolje (kastorolje)

15.18 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
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(Jordan)

PROTOKOLL B
vedrørende definisjon av begrepet ”opprinnelsesprodukter” og
metoder for administrativt samarbeid

Innhold:

AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER

- Art. 1 Definisjoner

AVDELING II - DEFINISJON AV BEGREPET ”OPPRINNELSESPRODUKTER”

- Art. 2 Opprinnelseskriterier
- Art. 3 Bilateral kumulasjon
- Art. 4 Diagonal kumulasjon
- Art. 5 Produkter fremstilt i sin helhet
- Art. 6 Produkter tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet
- Art. 7 Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling
- Art. 8 Kvalifiserende enheter
- Art. 9 Tilbehør, reservedeler og verktøy
- Art. 10 Sett
- Art. 11 Nøytrale elementer

AVDELING III - TERRITORIALE KRAV

- Art. 12 Territorialitetsprinsippet
- Art. 13 Direkte transport
- Art. 14 Utstillinger

AVDELING IV - TOLLRESTITUSJON ELLER FRITAK

- Art. 15 Forbud mot restitusjon av eller fritak for toll

AVDELING V - OPPRINNELSESBEVIS

- Art. 16 Generelle vilkår
- Art. 17 Fremgangsmåte for utstedelse av varesertifikat EUR.1
- Art. 18 Varesertifikater EUR.1 utstedt senere
- Art. 19 Utstedelse av et duplikat varesertifikat EUR.1
- Art. 20 Utstedelse av varesertifikater EUR.1 på grunnlag av et opprinnelsesbevis utstedt eller

utferdiget tidligere
- Art. 21 Vilkår for utferdigelse av fakturaerklæring
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- Art. 22 Godkjent eksportør
- Art. 23 Gyldighet for opprinnelsesbevis
- Art. 24 Fremleggelse av opprinnelsesbevis
- Art. 25 Innførsel i delsendinger
- Art. 26 Fritak fra opprinnelsesbevis
- Art. 27 Grunnlagsdokumenter
- Art. 28 Oppbevaring av opprinnelsesbevis og grunnlagsdokumenter
- Art. 29 Uoverensstemmelser og formelle feil
- Art. 30 Beløp uttrykt i regneenheter

AVDELING VI - METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

- Art. 31 Gjensidig bistand
- Art. 32 Verifisering av opprinnelsesbevis
- Art. 33 Tvisteløsning
- Art. 34 Straffebestemmelser
- Art. 35 Frisoner

AVDELING VII - SLUTTBESTEMMELSER

- Art. 36 Vedlegg
- Art. 37 Varer i transitt eller på lager
- Art. 38 Underkomite for toll- og opprinnelsessaker
- Art. 39 Ikke-preferensiell behandling
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AVDELING I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1
Definisjoner

I denne protokoll forstås med:

a) ”fremstilling”: all slags bearbeiding eller foredling herunder sammensetting og montering
eller spesielle prosesser;

b) ”materiale”: enhver bestanddel, råmateriale, komponent eller del o.l. som er brukt i
fremstillingen av produktet;

c) ”produkt”: det produktet som blir fremstilt, selv om det er bestemt for senere bruk i en annen
produksjonsprosess;

d) ”varer”: både materialer og produkter;

e) ”tollverdi”: verdien fastsatt i samsvar med avtalen om gjennomføring av artikkel VII i
Generalavtalen om tolltariffer og handel i 1994 (WTO-avtalen om tollverdi);

f) ”pris fra fabrikk”: prisen som betales for produktet fritt fabrikk til produsenten i en EFTA-stat
eller Jordan i det foretak der den siste bearbeiding eller foredling er utført, forutsatt at prisen
innbefatter verdien av alle anvendte materialer, fratrukket eventuelle interne avgifter som er
eller kan bli tilbakebetalt når det fremstilte produktet eksporteres;

g) ”verdien av materialer”: tollverdien på innførselstidspunktet av anvendte
ikke-opprinnelsesmaterialer, eller dersom denne ikke er kjent og ikke kan påvises, den første
påviselige pris som er betalt for materialene i en EFTA-stat eller Jordan;

h) ”verdien av opprinnelsesmaterialer”: verdien av slike materialer som definert i bokstav g),
anvendt med nødvendige tillempninger;

i) ”merverdi”: prisen fra fabrikk fratrukket tollverdien av hvert av de inkorporerte produkter
med opprinnelse i en annen avtalepart eller Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen som
nevnt i artikkel 3 og 4 eller, eller dersom tollverdien ikke er kjent eller ikke kan påvises, den
første påviselige pris som er betalt for produktene i den berørte EFTA-stat eller i Jordan;

j) ”kapitler” og ”posisjoner”: kapitler og posisjoner (fire-sifret kode) anvendt i nomenklaturen
som utgjør "Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer", i denne protokoll
kalt "Det harmoniserte system" eller "HS";

k) ”tariffert”: tarifferingen av et produkt eller et materiale under en bestemt posisjon;

l) ”sending”: produkter som enten er sendt samtidig fra en eksportør til en mottaker eller
produkter omfattet av ett enkelt transportdokument omfattende forsendelsen fra eksportør til
mottaker, eller i mangel av slikt transportdokument, av en enkelt faktura;
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m) ”territorier”: inkluderer territorialfarvann;

n) ”regneenheter”: svarer til enhetsvalutaen til Den europeiske monetære union (euro).

AVDELING II
DEFINISJON AV BEGREPET ”OPPRINNELSESPRODUKTER”

Artikkel 2
Opprinnelseskriterier

For anvendelse av avtalen og med forbehold for bestemmelsene i artikkel 3 i denne protokoll,
skal følgende produkter anses som:

1. produkter med opprinnelse i en EFTA-stat:

a) produkter fremstilt i sin helhet i en EFTA-stat i henhold til artikkel 5 i denne protokoll;

b) produkter fremstilt i en EFTA-stat inneholdende materialer som ikke har blitt fremstilt i
sin helhet der, forutsatt at slike materialer har vært gjenstand for tilstrekkelig
bearbeiding eller foredling i en EFTA-stat i henhold til artikkel 6 i denne protokoll;

2. produkter med opprinnelse i Jordan:

a) produkter fremstilt i sin helhet i Jordan i henhold til artikkel 5 i denne protokoll;

b) produkter fremstilt i Jordan inneholdende materialer som ikke har blitt fremstilt i sin
helhet der, forutsatt at slike materialer har vært gjenstand for tilstrekkelig bearbeiding
eller foredling i Jordan i henhold til artikkel 6 i denne protokoll.

Artikkel 3
Bilateral kumulasjon

1. Uten hensyn til artikkel 2 (1)(b), skal materialer med opprinnelse i Jordan i samsvar
med denne protokoll anses som produkter med opprinnelse i en EFTA-stat når de inngår i et
produkt fremstilt der, forutsatt at disse materialer har gjennomgått bearbeiding eller foredling i
denne EFTA-stat utover det som er nevnt i artikkel 7 i denne protokoll. Materialene behøver ikke å
ha gjennomgått tilstrekkelig bearbeiding eller foredling.

2. Uten hensyn til artikkel 2 (2)(b), skal materialer med opprinnelse i en EFTA-stat i
samsvar med denne protokoll anses som produkter med opprinnelse i Jordan når de inngår i et
produkt fremstilt der, forutsatt at disse materialer har gjennomgått bearbeiding eller foredling i
Jordan utover det som er nevnt i artikkel 7 i denne protokoll. Materialene behøver ikke å ha
gjennomgått tilstrekkelig bearbeiding eller foredling.

3. For anvendelse av nr. 1 og 2, når den bearbeiding eller foredling som er foretatt i en
EFTA-stat eller i Jordan ikke går utover det som er nevnt i artikkel 7, skal det fremstilte produktet
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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.

4. Produkter med opprinnelse i en annen avtalepart i samsvar med denne protokoll, som
ikke har gjennomgått noen bearbeiding eller foredling i den berørte avtalepart, beholder sin
opprinnelse når de eksporteres til en annen avtalepart.

Artikkel 4
Diagonal kumulasjon

1. Uten hensyn til artikkel 2 (1)(b) og 2 (b) og med forbehold for bestemmelsene i nr. 2 og
3, skal materialer med opprinnelse i Israel, Egypt eller Bestbanken og Gazastripen i samsvar med
opprinnelsesreglene i avtalene mellom den respektive avtalepart og Israel, Egypt eller Vestbanken
og Gazastripen anses som produkter med opprinnelse i en EFTA-stat eller Jordan når de inngår i et
produkt fremstilt der, forutsatt at disse materialer har gjennomgått bearbeiding eller foredling der
utover det som er nevnt i artikkel 7 i denne protokoll. Materialene behøver ikke å ha gjennomgått
tilstrekkelig bearbeiding eller foredling.

2. For anvendelse av nr. 1, når den bearbeiding eller foredling som er foretatt i en EFTA-
stat eller i Jordan ikke går utover det som er nevnt i artikkel 7, 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 anvendte inkorporerte materialer med opprinnelse i en annen avtalepart eller
Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen. Dersom dette ikke er tilfelle, skal det fremstilte
produktet anses å ha opprinnelse i den avtalepart eller Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen
som svarer for den høyeste verdien av de opprinnelsesmaterialer som er anvendt i produksjonen i
den berørte avtalepart.

3. Produkter med opprinnelse i Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen, som ikke
har gjennomgått noen bearbeiding eller foredling i den berørte avtalepart, beholder sin opprinnelse
når de eksporteres til en annen avtalepart.

4. Bestemmelsene i nr. 1 til 3 vedrørende kumulasjon med materialer med opprinnelse i
Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen kommer bare til anvendelse i den grad slik handel
mellom EFTA-statene og henholdsvis Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen, så vel som
slik handel mellom Jordan og henholdsvis Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen, er regulert
av opprinnelsesregler som i substans er identiske med de i denne protokoll.

5. De nærmere detaljer for å bevise og kontrollere opprinnelsesstatus til materialer anvendt
til kumulasjonsformål i samsvar med bestemmelsene i nr. 1 til 3 skal avtales mellom EFTA-statene
og henholdsvis Israel, Egypt og Palestinske myndigheter, så vel som mellom Jordan og henholdsvis
Israel, Egypt og Palestinske myndigheter.

6. For anvendelse av nr. 4 og 5, skal avtalepartene informere hverandre gjennom EFTA-
sekretariatet med detaljer om avtaler og de tilhørende opprinnelsesregler som har blitt inngått med
Israel, Egypt og Palestinske myndigheter. De bestemmelser om kumulasjon som er omfattet av
denne artikkel skal anvendes fra en dato alle parter er enige om og bare etter at slik
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informasjonsutveksling som nevnt har funnet sted.

Artikkel 5
Produkter fremstilt i sin helhet

1. Følgende skal anses som fremstilt i sin helhet i en EFTA-stat eller Jordan:

a) mineralske produkter utvunnet av deres jord eller havbunn;

b) vegetabilske produkter høstet der;

c) levende dyr født og alet der;

d) produkter av levende dyr alet der;

e) produkter fra jakt og fiske drevet der;

f) produkter fra sjøfiske og andre produkter tatt opp av havet utenfor avtalepartenes
sjøterritorium av deres fartøyer;

g) produkter fremstilt på deres fabrikkskip utelukkende av produkter som er nevnt under
bokstav f);

h) brukte varer innsamlet der bare egnet til gjenvinning av råstoffer, inkludert brukte dekk
bare egnet til regummiering eller til bruk som avfall;

i) avfall og skrap fra fabrikasjonsvirksomhet som har funnet sted der;

j) produkter utvunnet fra havbunnen eller havundergrunnen utenfor deres sjøterritorium
forutsatt at de har enerett til å utnytte denne havbunn eller havundergrunn;

k) varer fremstilt der utelukkende av produkter angitt under bokstav a) til j).

2. Betegnelsene ”deres fartøyer” og ”deres fabrikkskip” i nr. 1 bokstavene f) og g) gjelder kun
fartøyer og fabrikkskip:

a) som er registrert eller anmeldt i en EFTA-stat eller Jordan;

b) som fører flagg tilhørende en EFTA-stat eller Jordan;

c) som med en andel av minst 50% eies av statsborgere i en EFTA-stat eller Jordan, eller
av et selskap med hovedsete i en av disse stater, hvor administrerende direktør eller
direktører, styrets eller representantskapets formann og flertallet av medlemmene i disse
organer er statsborgere i en EFTA-stat eller Jordan, og videre når det gjelder ansvarlige
selskaper eller selskaper med begrenset ansvar, hvorav minst halvparten av kapitalen
tilhører disse stater eller offentlige sammenslutninger eller statsborgere i de nevnte
stater;

d) hvor skipsføreren og skipets offiserer er statsborgere i en EFTA-stat eller i Jordan; og
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e) hvor minst 75% av mannskapet er statsborgere i en EFTA-stat eller i Jordan.

Artikkel 6
Produkter tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet

1. Ved anvendelse av artikkel 2 skal produkter som ikke er fremstilt i sin helhet, anses som
tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet når vilkårene i listen i vedlegg II er oppfylt.

Vilkårene nevnt ovenfor angir, for alle produkter som er dekket av avtalen, den bearbeiding eller
foredling som må utføres på ikke-opprinnelsesmaterialer brukt i fremstillingen av disse produktene,
og gjelder kun i forhold til slike materialer. Det følger av dette at dersom et produkt som har
oppnådd opprinnelsesstatus ved å oppfylle de vilkår som er fastsatt i listen for dette produktet,
benyttes i fremstillingen av et annet produkt, skal de vilkår som gjelder for det produkt som det
førstnevnte produkt inkorporeres i, ikke anvendes for produktet, og det skal ikke tas hensyn til de
ikke-opprinnelsesmaterialer som eventuelt ble anvendt ved fremstillingen av det.

2. Som unntak fra nr. 1 kan ikke-opprinnelsesmaterialer som i henhold til vilkårene fastsatt
i listen ikke skulle kunne anvendes til fremstilling av dette produktet, likevel anvendes, forutsatt at:

a) deres totale verdi ikke overstiger 10% av prisen fra ferdigvarens pris fra fabrikk;

b) enhver prosentsats fastsatt i listen som maksimal verdi av ikke-opprinnelsesmaterialer,
ikke overskrides gjennom anvendelsen av dette nr.

Dette nr. gjelder ikke for produkter som hører under kapitlene 50 til 63 i Det harmoniserte
system.

3. Nr. 1 og 2 får anvendelse med de unntak som er fastsatt i artikkel 7.

Artikkel 7
Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling

1. Med forbehold for nr. 2, skal følgende behandlinger anses som utilstrekkelig
bearbeiding eller foredling til å gi status som opprinnelsesprodukter, uansett om kravene i artikkel 6
er oppfylt:

a) behandling som har til hensikt å holde produktene i sin opprinnelige tilstand under
transport eller lagring (lufting, utspredning, tørking, kjøling, nedleggelse i saltlake,
svovelsyrling eller andre vandige oppløsninger, fjerning av beskadigede deler, og
liknende behandlinger);

b) enkle behandlinger som avstøvning, sikting, utskilling, sammenstilling, sortering
(innbefattet sammenstilling av varer til sortiment eller sett), vasking, maling,
oppskjæring;

c) (i) skifting av emballasje, deling og sammenstilling av kolli;
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(ii) enkel fylling i flasker, flakonger, sekker, etuier, esker, befestigelse til plater eller
planker osv., og all annen enkel emballering;

d) anbringelse av merker, etiketter eller andre liknende kjennemerker på produkter
eller deres emballasje;

e) enkel blanding av produkter, også av forskjellige slag, når en eller flere
bestanddeler i blandingen ikke oppfyller vilkårene fastsatt i denne protokoll for å kunne
anses å ha opprinnelse i en EFTA-stat eller Jordan;

f) enkel sammensetning av deler for å fremstille et komplett produkt;

g) kombinasjon av to eller flere av de behandlinger som er angitt under bokstav a) til
f);

h) slakting av dyr.

2. Alle behandlinger utført enten i en EFTA-stat eller i Jordan på et gitt produkt skal
vurderes samlet ved bestemmelse av hvorvidt den bearbeiding eller foredling som produktet har
gjennomgått skal anses som utilstrekkelig i henhold til nr. 1.

Artikkel 8
Kvalifiserende enheter

1. Ved anvendelse av bestemmelsene i denne protokoll skal den kvalifiserende enhet være
det bestemte produkt som gir produktet dets karakter ved bestemmelse av tariffering i henhold til
Det harmoniserte system.

I samsvar med dette følger at:

a) når et produkt bestående av en gruppe eller samling av artikler er tariffert iht. Det
harmoniserte system i én posisjon, utgjør alt den kvalifiserende enhet;

b) når en sending består av et antall like produkter som tarifferes under samme posisjon i
Det harmoniserte system, må hvert enkelt produkt vurderes hver for seg ved anvendelse
av bestemmelsene i denne protokoll.

2. Når emballasje er inkludert sammen med produktet i tarifferingsøyemed iht. alminnelig
fortolkningsregel 5 i Det harmoniserte system, skal den også tas med ved bestemmelse av
opprinnelse.

Artikkel 9
Tilbehør, reservedeler og verktøy

Tilbehør, reservedeler og verktøy sendt sammen med en utrustning, en maskin, et apparat eller et
kjøretøy, som er standardutstyr og innbefattet i prisen eller som ikke er særskilt fakturert, skal anses
som en enhet sammen med den aktuelle utrustning, maskin, apparat eller kjøretøy.
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Artikkel 10
Sett

Sett, som definert iht. alminnelig fortolkningsregel 3 i Det harmoniserte system, skal anses som
opprinnelsesprodukt dersom alle komponenter i settet er opprinnelsesprodukter. Når et sett består av
opprinnelsesprodukter og ikke-opprinnelsesprodukter, skal likevel settet i sin helhet anses som
opprinnelsesprodukt, forutsatt at verdien av ikke-opprinnelsesproduktene ikke overstiger 15% av
settets pris fra fabrikk.

Artikkel 11
Nøytrale elementer

For å bestemme om et produkt har opprinnelse, er det ikke nødvendig å fastslå opprinnelsen på
følgende som eventuelt måtte bli brukt ved fremstillingen av produktet:

a) energi og drivstoff;
b) anlegg og utstyr;
c) maskiner og verktøy;
d) varer som ikke inngår og som ikke er forutsatt å inngå i den endelige sammensetning av

produktet.

AVDELING III
TERRITORIALE KRAV

Artikkel 12
Territorialitetsprinsipp

1. Med unntak for bestemmelsene i artikkel 3 og 4 og nr. 3 i denne artikkel, må de vilkår
som er fastsatt i avdeling II angående ervervelse av opprinnelsesstatus være oppfylt uten avbrudd i
en EFTA stat eller Jordan.

2. Med unntak for bestemmelsene i artikkel 3 og 4, når varer med opprinnelsesstatus som er
utført fra en EFTA stat eller Jordan til et annet land gjeninnføres, må de anses som ikke-
opprinnelsesprodukter med mindre det på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene kan
godtgjøres at:

a) de gjeninnførte varer er de samme varer som de som ble utført; og

b) de ikke har gjennomgått noen bearbeiding utover det som har vært nødvendig for å
bevare dem i opprinnelig tilstand mens de har vært i dette landet eller mens de har vært
utført.

3. Ervervelse av opprinnelsesstatus i henhold til de vilkår som er fastsatt i avdeling II, skal
ikke påvirkes av bearbeiding eller foredling foretatt utenfor en avtalepart på materialer utført fra en
EFTA stat eller Jordan og senere gjeninnført dit, forutsatt at:
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a) de nevnte materialer er fremstilt i sin helhet i en EFTA stat eller Jordan eller der har
vært gjenstand for bearbeiding eller foredling utover de utilstrekkelige behandlinger
nevnt i artikkel 7 forut for deres utførsel; og

b) det på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene kan godtgjøres at:

(i) de gjeninnførte varer har blitt fremstilt ved bearbeiding eller foredling foretatt på de
utførte materialer; og

(ii) den totale merverdi som er tilført varen utenfor den berørte EFTA stat eller Jordan
ved anvendelse av denne artikkel, ikke overstiger 10% av prisen fra fabrikk på det
sluttproduktet som det kreves opprinnelsesstatus for.

4. Ved anvendelse av nr. 3 skal vilkårene angående ervervelse av opprinnelsesstatus fastsatt
i Avdeling II ikke gjelde for bearbeiding eller foredling foretatt utenfor den berørte avtalepart.
Dersom det benyttes en regel i listen i Vedlegg II som fastsetter maksimumsverdien for alle
inkorporerte ikke-opprinnelsesmaterialer for å fastslå opprinnelsesstatus på sluttprodukt, skal den
totale verdien av de inkorporerte ikke-opprinnelsesmaterialer som er anvendt i territoriet til den
berørte avtalepart og den totale merverdi tilført utenfor den berørte EFTA stat eller Jordan ved
anvendelse av denne artikkel, til sammen ikke overstige den fastsatte prosentsats.

5. Ved anvendelse av bestemmelsene i nr. 3 og 4 skal med uttrykket ”totale merverdi”
forstås alle kostnader oppstått utenfor den berørte EFTA stat eller Jordan, inkludert verdien av de
materialer som er inkorporert der.

6. Bestemmelsene i nr. 3 og 4 skal ikke gjelde for produkter som ikke oppfyller vilkårene
fastsatt i listen i Vedlegg II, og som bare kan anses tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet hvis den
generelle toleranse i artikkel 6 nr. 2 er anvendt.

7. Bestemmelsene i nr. 3 og 4 skal ikke gjelde for produkter som hører under kapittel 50 til
63 i Det harmoniserte system.

8. Enhver bearbeiding eller foredling dekket av bestemmelsene i denne artikkel som er utført
utenfor den berørte avtalepart, skal gjennomføres ved anvendelse av ordninger for utenlands
bearbeiding eller liknende ordninger.

Artikkel 13
Direkte transport

1. Preferansebehandling i henhold til avtalen gjelder bare for produkter, som oppfyller
vilkårene i denne protokoll som er transportert direkte mellom avtalepartene eller, når
bestemmelsene i artikkel 4 kommer til anvendelse, gjennom territoriene til Israel, Egypt eller
Vestbanken og Gazastripen. Produkter som utgjør en enkel sending, kan imidlertid transporteres
gjennom andre territorier, eventuelt med omlasting eller midlertidig lagring på slike territorier,
forutsatt at de forblir under tollvesenets kontroll i transitt- eller lagringslandet, og at de ikke
gjennomgår annen behandling enn lossing og lasting eller annen behandling med sikte på å bevare
dem i god tilstand.
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Opprinnelsesprodukter kan transporteres i rør gjennom andre territorier enn de som tilhører
avtalepartene.

2. Bevis for at vilkårene fastsatt i nr. 1 er oppfylt, skal gis tollmyndighetene i importlandet
ved fremleggelse av:

a) et enkelt transportdokument som dekker forsendelsen fra eksportlandet gjennom
transittlandet; eller

b) et sertifikat utstedt av tollmyndighetene i transittlandet, som:

(i) gir en nøyaktig beskrivelse av produktene;

(ii) angir datoene for lossing og lasting av produktene og, når det er aktuelt, navn på
fartøyer, eller andre transportmidler som er benyttet; og

(iii) bekrefter de forhold produktene har vært oppbevart under i transittlandet; eller

c) i mangel av forannevnte, andre fyllestgjørende dokumentasjoner.

Artikkel 14
Utstillinger

1. Opprinnelsesprodukter som er sendt for utstilling utenfor avtalepartene eller, når
bestemmelsene i artikkel 4 kommer til anvendelse, Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen,
og som etter utstillingen blir solgt for å bli innført til en EFTA-stat eller Jordan, skal ved innførselen
nyte godt av bestemmelsene i avtalen under forutsetning av at det på tilfredsstillende måte overfor
tollmyndighetene blir godtgjort at:

a) en eksportør har sendt disse produktene fra en EFTA-stat eller Jordan til det land hvor
utstillingen er holdt og har utstilt dem der;

b) denne eksportøren har solgt eller på annen måte overdratt produktene til en person i en
EFTA-stat eller Jordan;

c) produktene er blitt sendt under utstillingen eller umiddelbart etterpå, i samme stand som
da de ble sendt til utstillingen; og

d) produktene fra det øyeblikk de ble sendt til utstillingen, ikke har vært brukt til andre
formål enn demonstrasjon på utstillingen.

2. Et opprinnelsesbevis må utferdiges eller utstedes i samsvar med bestemmelsene i avdeling
V og fremlegges for tollmyndighetene i importlandet på vanlig måte. Utstillingens navn og adresse
skal være påført opprinnelsesbeviset. Om nødvendig kan det kreves lagt frem ytterligere
dokumentasjon om under hvilke vilkår produktene ble stilt ut.

3. Nr. 1 skal gjelde for alle handels-, industri-, landbruks- eller håndverksutstillinger samt
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varemesser eller offentlige utstillinger av liknende art, hvor produktene forblir under tollvesenets
kontroll, unntatt slike utstillinger som organiseres til private formål i butikker og forretningslokaler
med sikte på salg av utenlandske produkter.

AVDELING IV
TOLLRESTITUSJON ELLER FRITAK

Artikkel 15
Forbud mot restitusjon av eller fritak for toll

1. Ikke-opprinnelsesmaterialer som er brukt i fremstillingen av produkter med opprinnelse
i en EFTA-stat eller Jordan eller, når bestemmelsene i artikkel 4 kommer til anvendelse, i Israel,
Egypt eller Vestbanken og Gazastripen, for hvilke et opprinnelsesbevis er utstedt eller utferdiget i
samsvar med bestemmelsene i avdeling V, skal ikke i en EFTA-stat eller Jordan være gjenstand for
tilbakebetaling av, eller fritak for, toll av ethvert slag.

2. Forbudet i nr. 1 skal gjelde for enhver ordning for tilbakebetaling, ettergivelse eller
midlertidig fritak, helt eller delvis, av toll eller avgifter med tilsvarende virkning, som gjelder i en
EFTA-stat eller Jordan for materialer brukt i fremstillingen, forutsatt at bestemmelsene uttrykkelig
eller i praksis gir adgang til slik tilbakebetaling, ettergivelse eller midlertidig fritak når produktene
fremstilt av de nevnte materialer blir eksportert, men ikke når de blir beholdt til innenlands bruk
der.

3. Eksportøren av produkter omfattet av et opprinnelsesbevis må til enhver tid på
tollvesenets forlangende være forberedt på å legge frem alle relevante dokumenter som beviser at
ingen tollrestitusjon er mottatt for ikke-opprinnelsesmaterialer brukt i fremstillingen av
vedkommende produkter, samt at all toll og alle avgifter med tilsvarende virkning som er pålagt
slike materialer, faktisk har blitt betalt.

4. Bestemmelsene i nr. 1 til 3 skal også gjelde for emballasje omhandlet i artikkel 8 nr. 2,
tilbehør, reservedeler og verktøy omhandlet i artikkel 9 og produkter i sett omhandlet i artikkel 10
når slike artikler ikke har opprinnelsesstatus.

5. Bestemmelsene i nr. 1 til 4 skal bare gjelde for materialer som er av det slag som avtalen
gjelder for. Videre skal disse bestemmelsene ikke være til hinder for anvendelse av et system for
eksportrestitusjon for jordbruksprodukter som anvendes ved utførselen i samsvar med
bestemmelsene i avtalen.

6. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke gjelde i en overgangsperiode på fem år fra
datoen for iverksetting av avtalen. Den blandede komité kan revurdere overgangsperioden sett i lys
av den videre utvikling.
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AVDELING V
OPPRINNELSESBEVIS

Artikkel 16
Generelle vilkår

1. Produkter med opprinnelse i en EFTA-stat eller Jordan skal, ved innførsel til en EFTA-
stat eller Jordan, nyte godt av denne avtalen ved fremleggelse av enten:

a) et varesertifikat EUR.1, hvis mønster fremgår av Vedlegg III; eller

b) i tilfellene nevnt i artikkel 21 nr. 1, en erklæring hvis ordlyd fremgår av Vedlegg IV,
påført av eksportøren på en faktura, en følgeseddel eller på ethvert annet
handelsdokument som beskriver de aktuelle produktene tilstrekkelig detaljert til å kunne
identifisere dem (heretter kalt ”fakturaerklæring”).

2. Som unntak fra nr. 1 skal opprinnelsesprodukter i samsvar med denne protokoll, i de
tilfeller som er nevnt i artikkel 26, nyte godt av avtalen uten at det er nødvendig å fremlegge noen
av de ovennevnte dokumenter.

Artikkel 17
Fremgangsmåte for utstedelse av varesertifikat EUR.1

1. Et varesertifikat EUR.1 skal utstedes av tollmyndighetene i eksportlandet etter skriftlig
søknad fra eksportøren eller dennes bemyndigede representant under eksportørens ansvar.

2. For dette formål skal eksportøren eller hans bemyndigede representant fylle ut både
varesertifikatet EUR.1 og søknadsskjemaet, hvis mønster fremgår av Vedlegg III. Disse skjemaene
skal fylles ut på ett av de offisielle språk i en avtalepart, eller på engelsk, og i samsvar med
bestemmelsene i eksportlandets nasjonale lovgivning. Dersom de fylles ut for hånd, skal dette
gjøres med blekk og med ”trykte” bokstaver. Varebeskrivelsen må anføres i rubrikken beregnet for
dette formål uten at det etterlates linjer som ikke er fylt ut. Dersom rubrikken ikke fylles helt ut,
skal en horisontal strek trekkes umiddelbart under siste linje med varebeskrivelse og det ledige felt
krysses over.

3. Den eksportør som søker om utstedelse av et varesertifikat EUR.1, må til enhver tid være
forberedt på å fremlegge, på forlangende av tollmyndighetene i eksportlandet hvor varesertifikatet
er utstedt, alle nødvendige dokumenter som beviser vedkommende produkters opprinnelsesstatus
samt at de øvrige vilkår i denne protokoll er oppfylt.

4. Et varesertifikat EUR.1 skal utstedes av tollmyndighetene i en EFTA-stat eller Jordan
dersom de berørte produkter kan anses som opprinnelsesprodukter i en EFTA-stat eller Jordan eller,
når bestemmelsene i artikkel 4 kommer til anvendelse, i Israel, Egypt eller Vestbanken og
Gazastripen, og oppfyller de øvrige vilkår i denne protokoll.

5. De utstedende tollmyndigheter skal ta alle nødvendige skritt for å fastslå varenes
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opprinnelsesstatus og oppfyllelsen av de øvrige vilkår i denne protokoll. I denne forbindelse har de
rett til å forlange alle bevismaterialer og til å utøve enhver kontroll av eksportørens regnskaper eller
enhver annen kontroll som anses nødvendig. De utstedende tollmyndigheter skal også påse at
skjemaene nevnt i nr. 2 er behørig utfylt. De skal særlig påse at rubrikken for beskrivelse av
vareslag er utfylt slik at enhver mulighet for ulovlige tilføyelser er utelukket.

6. Dato for utstedelse av varesertifikatet EUR.1 skal påføres i sertifikatets rubrikk 11.

7. Et varesertifikat EUR.1 skal utstedes av tollmyndighetene og stilles til eksportørens
rådighet så snart den reelle eksport har funnet sted eller er sikret.

Artikkel 18
Varesertifikater EUR.1 utstedt senere

1. Som unntak fra artikkel 17 nr. 7, kan et varesertifikat EUR.1 unntaksvis utstedes etter at
varene det refererer seg til er eksportert, dersom:

a) det ikke ble utstedt på utførselstidspunktet på grunn av feil, utilsiktede forsømmelser
eller på grunn av spesielle forhold; eller

b) det på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene kan godtgjøres at et utstedt
varesertifikat EUR.1 ikke ble akseptert ved innførselen på grunn av tekniske årsaker.

3. Ved anvendelse av nr. 1 må eksportøren i søknadsskjemaet påføre sted og dato for
utførselen av de produktene som varesertifikatet EUR.1 refererer seg til, og oppgi årsakene til
søknaden.

4. Tollmyndighetene kan bare utstede et varesertifikat EUR.1 med tilbakevirkende kraft
etter å ha kontrollert at de opplysninger som er gitt i eksportørens søknad stemmer overens med de
tilsvarende opplysninger i eksportdokumentene.

5. Varesertifikater EUR.1 som er utstedt med tilbakevirkende kraft skal gis påtegning med
et av følgende uttrykk:

”NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”;
”DELIVRÉ A POSTERIORI”;
”RILASCIATO A POSTERIORI”;
”ISSUED RETROSPECTIVELY”;
”ÚTGEFID EFTIR Á”;
”UTSTEDT SENERE”;
”arabisk versjon”.

6. De påtegninger som er nevnt i nr. 4, skal påføres i rubrikken for ”merknader” i
varesertifikatet EUR.1.

Artikkel 19
Utstedelse av et duplikat varesertifikat EUR.1
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1. I tilfelle av tyveri, tap eller ødeleggelse av et varesertifikat EUR.1, kan eksportøren søke
vedkommende tollmyndighet som utstedte sertifikatet, om at det på grunnlag av de
eksportdokumenter som er i deres besittelse, blir utstedt et duplikat.

2. Et duplikat som utstedes på denne måten skal påtegnes et av de følgende ord:

”DUPLIKAT”;
”DUPLICATA”;
”DUPLICATO”;
”DUPLICATE”;
”EFTIRRIT”;
”arabisk versjon”.

3. Den påtegning som er nevnt i nr. 2 skal påføres i rubrikken for ”merknader” i duplikat-
varesertifikatet EUR.1.

4. Duplikatet, som skal påføres utstedelsesdatoen for det originale varesertifikat EUR.1,
skal ha gyldighet fra samme dato.

Artikkel 20
Utstedelse av varesertifikater EUR.1 på grunnlag av et

opprinnelsesbevis utstedt eller utferdiget tidligere

Når opprinnelsesprodukter er oppbevart under tollmyndighetenes kontroll i en EFTA-stat eller
Jordan, skal det være mulig å erstatte det originale opprinnelsesbeviset med ett eller flere
varesertifikater EUR.1 for det formål at alle eller noen av disse produktene skal sendes et annet sted
innen en EFTA-stat eller Jordan. Erstatningssertifikat(er) EUR.1 skal utstedes av det tollsted hvor
produktene beror under tollvesenets kontroll.

Artikkel 21
Vilkår for utferdigelse av en fakturaerklæring

1. En fakturaerklæring som nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) kan utferdiges:

a) av en godkjent eksportør i henhold til artikkel 22; eller

b) av enhver eksportør for sendinger bestående av en eller flere kolli inneholdende
opprinnelsesprodukter hvis totale verdi ikke overstiger 6.000 regneenheter.

2. En fakturaerklæring kan utferdiges dersom vedkommende produkter kan anses som
opprinnelsesprodukter i en EFTA-stat eller Jordan eller, når bestemmelsene i artikkel 4 kommer til
anvendelse, i Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen, og oppfyller de øvrige vilkår i denne
protokoll.

3. Den eksportør som utferdiger en fakturaerklæring, må til enhver tid være forberedt på å
fremlegge, på forlangende av tollmyndighetene i eksportlandet, alle nødvendige dokumenter som
beviser vedkommende produkters opprinnelsesstatus samt at de øvrige vilkår i denne protokoll er
oppfylt.
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4. En fakturaerklæring skal utferdiges av eksportøren ved bruk av skrivemaskin, ved
stempling eller ved trykking på fakturaen, følgeseddelen eller annet handelsdokument. Erklæringen,
hvis ordlyd fremgår av vedlegg IV, skal utferdiges ved bruk av en av de språkversjonene som er
angitt i vedlegget og i samsvar med bestemmelsene i eksportlandets nasjonale lovgivning. Dersom
erklæringen er håndskrevet, skal den være skrevet med blekk og med ”trykte” bokstaver.

5. Fakturaerklæringer skal ha original underskrift påført av eksportøren for hånd. En
godkjent eksportør i henhold til artikkel 22 kan imidlertid fritas fra kravet om å undertegne slike
erklæringer forutsatt at han gir tollmyndighetene i eksportlandet en skriftlig garanti for at han påtar
seg det fulle ansvar for enhver fakturaerklæring som identifiserer ham som om den var underskrevet
av ham for hånd.

6. En fakturaerklæring kan utferdiges av eksportøren i forbindelse med utførselen av de
produkter den refererer seg til, eller etter utførselen forutsatt at den fremlegges i importlandet ikke
senere enn to år etter innførselen av de produkter den refererer seg til.

Artikkel 22
Godkjent eksportør

1. Tollmyndighetene i eksportlandet kan autorisere enhver eksportør, heretter benevnt
”godkjent eksportør”, som hyppig foretar eksporter av produkter i medhold av avtalen, til å kunne
utferdige fakturaerklæringer uansett verdien av de berørte produktene. En eksportør som anmoder
om en slik autorisasjon, må på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene kunne tilby alle
nødvendige garantier for å bekrefte produktenes opprinnelsesstatus og likeledes oppfyllelsen av de
øvrige vilkår i denne protokoll.

2. Tollmyndighetene kan innvilge status som godkjent eksportør på de vilkår de anser
nødvendig.

3. Tollmyndighetene skal gi den godkjente eksportøren et tollautorisasjonsnummer som
skal fremkomme i fakturaerklæringen.

4. Tollmyndighetene skal overvåke den godkjente eksportørs bruk av autorisasjonen.

5. Tollmyndighetene kan når som helst trekke autorisasjonen tilbake. Dette skal gjøres når
den godkjente eksportør ikke lenger tilbyr de garantier som er nevnt i nr. 1, ikke lenger oppfyller
vilkårene nevnt i nr. 2 eller på annen måte gjør feilaktig bruk av autorisasjonen.

Artikkel 23
Gyldighet for opprinnelsesbevis

1. Et opprinnelsesbevis har en gyldighetstid på 4 måneder regnet fra utstedelsesdatoen i
eksportlandet, og må fremlegges for tollmyndighetene i importlandet innenfor nevnte periode.

2. Opprinnelsesbevis som er fremlagt for tollmyndighetene i importlandet etter sluttdatoen
for gyldighetstiden angitt i nr. 1, kan godkjennes for innrømmelse av preferanse-behandling i
tilfeller der dokumentene ikke ble fremlagt i rett tid på grunn av ekstraordinære omstendigheter.
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3. I andre tilfeller av for sen fremleggelse, kan tollmyndighetene i importlandet
godkjenne opprinnelsesbevisene dersom produktene har blitt fremlagt før nevnte sluttdato.

Artikkel 24
Fremleggelse av opprinnelsesbevis

Opprinnelsesbevis skal fremlegges for tollmyndighetene i importlandet i samsvar med de
prosedyrer som er fastsatt i dette landet. De nevnte myndigheter kan forlange en oversettelse av et
opprinnelsesbevis, og de kan også kreve at innførselsdeklarasjonen ledsages av en erklæring fra
importøren om at produktene oppfyller de vilkår som kreves for anvendelse av denne avtale.

Artikkel 25
Innførsel i delsendinger

Når demonterte eller usammensatte produkter som nevnt i alminnelig fortolkningsregel 2 bokstav a)
i Det harmoniserte system og som hører under avsnitt XVI og XVII eller posisjon 73.08 og 94.06 i
Det harmoniserte system, etter anmodning av importøren og på vilkår fastsatt av tollmyndighetene i
importlandet, innføres i delsendinger, skal et enkelt opprinnelsesbevis for slike produkter
fremlegges for tollmyndighetene ved innførselen av den første delsendingen.

Artikkel 26
Fritak for opprinnelsesbevis

1. Produkter sendt som småsendinger fra privatperson til privatperson eller som
medbringes av reisende som personlig bagasje, skal anses som opprinnelsesprodukter uten at det
kreves fremlagt opprinnelsesbevis, forutsatt at importen av slike produkter ikke har handelsmessig
karakter og at de har blitt erklært å oppfylle vilkårene i denne protokoll og det ikke er tvil om
påliteligheten av en slik erklæring. I tilfeller hvor produktene er sendt pr. post, kan denne
erklæringen gis på tolldeklarasjon CN22/CN23 eller på et ark papir vedheftet dette dokumentet.

2. Importen anses ikke å ha handelsmessig karakter når varene bare blir tilfeldig importert
og utelukkende er til personlig bruk for mottakerene eller de reisende eller deres familier og det
tydelig fremgår av varenes art og mengde at de ikke er bestemt for handelsformål.

3. Videre skal den samlede verdi av disse produktene ikke overstige 500 regneenheter når
det gjelder småsendinger eller 1.200 regneenheter når det gjelder produkter som utgjør del av
reisendes personlige bagasje.

Artikkel 27
Grunnlagsdokumenter

Dokumenter nevnt i artikkel 17 nr. 3 og 21 nr. 3 brukt som bevis for at produkter omfattet av et
varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring kan anses som opprinnelsesprodukter i en EFTA-stat
eller Jordan eller, når bestemmelsene i artikkel 4 kommer til anvendelse, i Israel, Egypt eller
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Vestbanken og Gazastripen, og oppfyller de øvrige vilkår i denne protokoll, kan bl.a. bestå av
følgende:

a) konkrete bevis om de prosesser som er utført av eksportøren eller leverandøren for å fremstille
de aktuelle varer, som fremkommer for eksempel av hans regnskaper eller intern bokføring;

b) dokumenter som beviser opprinnelsesstatus på anvendte materialer, utstedt eller utferdiget i en
EFTA-stat eller Jordan hvor disse dokumenter er anvendt i samsvar med nasjonal lovgivning;

c) dokumenter som beviser bearbeiding eller foredling av materialer i en EFTA-stat eller Jordan,
utstedt eller utferdiget i en EFTA-stat eller Jordan hvor disse dokumenter er anvendt i samsvar
med nasjonal lovgivning;

d) varesertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer som beviser opprinnelsesstatus på anvendte
materialer, utstedt eller utferdiget i en EFTA-stat eller Jordan eller, når bestemmelsene i
artikkel 4 kommer til anvendelse, i Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen, i samsvar
med opprinnelsesregler som i substans er identiske med de i denne protokoll.

Artikkel 28
Oppbevaring av opprinnelsesbevis og grunnlagsdokumenter

1. Den eksportør som søker om utstedelse av et varesertifikat EUR.1 skal oppbevare i
minst 3 år dokumenter nevnt i artikkel 17 nr. 3.

2. Den eksportør som utferdiger en fakturaerklæring skal oppbevare i minst 3 år en kopi av
fakturaerklæringen samt dokumenter nevnt i artikkel 21 nr. 3.

3. Tollmyndighetene i det eksportlandet som utsteder et varesertifikat EUR.1 skal
oppbevare i minst 3 år søknadsskjemaet nevnt i artikkel 17 nr. 2.

4. Tollmyndighetene i importlandet skal oppbevare i minst 3 år de varesertifikater EUR.1
og fakturaerklæringer som har blitt fremlagt for dem.

Artikkel 29
Uoverensstemmelser og formelle feil

1. Oppdagelsen av mindre uoverensstemmelser mellom opplysninger gitt i
opprinnelsesbeviset og opplysninger gitt i de dokumenter som er fremlagt for tollvesenet med sikte
på tollbehandling av produkter ved innførsel, skal ikke i seg selv medføre at opprinnelsesbeviset
blir kjent ugyldig, såfremt det blir behørig godtgjort at dette dokumentet stemmer overens med de
fremlagte produkter.

2. Åpenbare formelle feil slik som skrivefeil på et opprinnelsesbevis bør ikke medføre at
dokumentet blir avvist, med mindre disse feilene er egnet til å skape tvil om riktigheten av de
opplysninger som er gitt i dokumentet.

Artikkel 30
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Beløp uttrykt i regneenheter

1. Beløpene i eksportlandets nasjonale valuta som svarer til beløpene uttrykt i regneenheter
skal fastsettes av eksportlandet og meddeles de andre avtaleparter.

2. Når beløpene overstiger de tilsvarende beløp fastsatt av importlandet, skal sistnevnte
godta dem dersom produktene er fakturert i eksportlandets valuta. Dersom produktene er fakturert i
valutaen til en annen avtalepart eller, når bestemmelsene i artikkel 4 kommer til anvendelse, i Israel,
Egypt eller Vestbanken og Gazastripen, skal importlandet anerkjenne det beløpet som er meddelt av
vedkommende land.

3. De beløp som skal benyttes i en gitt nasjonal valuta, skal i den nasjonale valuta svare til
beløpene uttrykt i regneenheter på den første arbeidsdag i oktober 2000.

4. Beløpene uttrykt i regneenheter og deres tilsvarende beløp uttrykt i de nasjonale valutaer
til EFTA-statene og Jordan, skal gjennomgås på nytt av Den blandede komité på anmodning fra en
avtalepart. Under denne gjennomgangen skal Den blandede komité sikre at det ikke i noen nasjonal
valuta blir noen reduksjon i de beløpene som skal anvendes, og skal videre vurdere om det er
ønskelig å opprettholde effekten av de angjeldende verdigrensene i reell forstand. For dette formål
kan den bestemme å endre beløpene uttrykt i regneenheter.

AVDELING VI
METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEID

Artikkel 31
Gjensidig bistand

1. Tollmyndigheter i EFTA-statene og Jordan skal gjennom EFTA-sekretariatet oversende
hverandre prøver av avtrykk av de stempler som deres tollkontorer bruker ved utstedelse av
varesertifikater EUR.1, samt adressene til de tollmyndigheter som er ansvarlige for etterkontroll av
disse sertifikater og fakturaerklæringer.

2. For å sikre en korrekt anvendelse av denne protokoll, skal EFTA-statene og Jordan bistå
hverandre, gjennom de kompetente tollmyndigheter, med å kontrollere ektheten til varesertifikater
EUR.1 eller fakturaerklæringer, samt riktigheten av de opplysninger som er gitt i disse
dokumentene.

Artikkel 32
Verifisering av opprinnelsesbevis

1. Etterskuddsvise verifiseringer av opprinnelsesbevis skal utføres på stikkprøvebasis eller
når importlandets tollmyndigheter har rimelig grunn til å betvile slike dokumenters ekthet, de
omhandlede produkters opprinnelsesstatus eller hvorvidt de øvrige vilkår i denne protokoll er
oppfylt.

2. Ved anvendelse av bestemmelsene i nr. 1 skal importlandets tollmyndigheter returnere
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varesertifikatet EUR.1 og fakturaen, dersom denne har blitt fremlagt, eller fakturaerklæringen, eller
en kopi av disse dokumentene, til eksportlandets tollmyndigheter, eventuelt med opplysninger om
årsakene til forespørselen. Alle opplysninger og dokumenter som er skaffet til veie, og som tyder på
at opplysningene gitt i opprinnelsesbeviset er uriktige, skal formidles til støtte for anmodningen om
verifisering.

3. Verifiseringen skal utføres av eksportlandets tollmyndigheter. For dette formål skal de
ha rett til å kreve ethvert bevis og til å utføre enhver undersøkelse av eksportørens regnskaper eller
enhver annen undersøkelse som de anser hensiktsmessig.

4. Dersom importlandets tollmyndigheter beslutter å utsette innrømmelse av
preferansebehandling for vedkommende produkter i påvente av resultatene fra verifiseringen, skal
de med forbehold for de forholdsregler som måtte anses nødvendig, tilby å stille varene til fri
rådighet for importøren.

5. De tollmyndigheter som anmoder om verifisering skal så snart som mulig meddeles
resultatene av undersøkelsen. Disse resultatene må klart indikere om dokumentene er ekte, og om
de berørte produkter kan anses som produkter med opprinnelse i en EFTA-stat eller Jordan eller, når
bestemmelsene i artikkel 4 kommer til anvendelse, i Israel, Egypt eller Vestbanken og Gazastripen,
og oppfyller de øvrige vilkår i denne protokoll.

6. I tilfeller hvor det er rimelig grunn til tvil og det ikke er mottatt svar innen 10 måneder
etter datoen for tidspunktet for anmodningen om verifisering, eller dersom svaret ikke inneholder
tilstrekkelig informasjon til å kunne fastslå dokumentets ekthet eller produktenes egentlige
opprinnelse, skal de anmodende tollmyndigheter, med unntak for i særlige tilfeller, nekte
berettigelse til preferanse.

Artikkel 33
Tvisteløsning

1. Når det i forbindelse med verifiseringsprosedyrene i artikkel 32 oppstår tvister som ikke
kan avgjøres mellom de tollmyndigheter som anmoder om verifisering og de tollmyndigheter som
er ansvarlige for å utføre verifiseringen, eller når de reiser spørsmål med hensyn til fortolkningen av
denne protokoll, skal slike saker fremlegges for Den blandede komité.

2. I alle tilfeller skal tvisteløsninger mellom importøren og importlandets tollmyndigheter
være underlagt lovgivningen i angjeldende land.

Artikkel 34
Straffetiltak

Det skal anvendes straffetiltak mot enhver person som utferdiger eller medvirker til utferdigelse av
et dokument som inneholder uriktige opplysninger i den hensikt å oppnå preferansebehandling for
produkter.
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Artikkel 35
Frisoner

1. EFTA-statene og Jordan skal ta alle nødvendige skritt for å sikre at produkter handlet
med under dekke av et opprinnelsesbevis og som under transporten legges inn i en frisone
beliggende i deres territorium, ikke blir erstattet av andre varer og at de ikke gjennomgår andre
operasjoner enn normalt for å hindre dem i å bli forringet.

2. Som unntak til bestemmelsene i nr. 1, skal berørte tollmyndigheter på eksportørens
anmodning utstede et nytt varesertifikat EUR.1, når produkter med opprinnelse i en EFTA-stat eller
Jordan blir innført til en frisone under dekke av et opprinnelsesbevis og gjennomgår behandling
eller foredling, dersom behandlingen eller foredlingen som er gjennomgått er i samsvar med
bestemmelsene i denne protokoll.

AVDELING VII
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 36
Vedlegg

Vedleggene til denne protokoll skal utgjøre en integrert del av den.

Artikkel 37
Varer i transitt eller på lager

Varer som oppfyller bestemmelsene i avdeling II og som på datoen for denne avtalens ikrafttredelse
enten er under transport eller befinner seg i en EFTA-stat eller Jordan for midlertidig lagring, på et
tollager eller i en frisone, kan aksepteres som opprinnelsesprodukter såfremt det innen 4 måneder
fra nevnte dato fremlegges for tollmyndighetene i den importerende avtalepart et opprinnelsesbevis
utstedt i etterhånd, sammen med ethvert dokument som gir understøttende bevis mht
transportforholdene.

Artikkel 38
Underkomite for toll- og opprinnelsessaker

En Underkomité for toll- og opprinnelsessaker skal opprettes under Den blandede komité i samsvar
med artikkel 30 nr. 5 i denne avtalen for å assistere den med å utføre sine forpliktelser og for å sikre
en fortløpende informasjons- og konsultasjonsprosess mellom eksperter.

Den skal bestå av eksperter fra EFTA-statene og Jordan som er ansvarlige for spørsmål knyttet til
toll- og opprinnelsessaker.
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Artikkel 39
Ikke-preferensiell behandling

For anvendelse av artikkel 3 og 4 i denne protokoll, skal ethvert produkt som har opprinnelse i en
EFTA-stat eller Jordan ved eksport til en annen avtalepart behandles som et ikke-
opprinnelsesprodukt i den eller de perioder hvor sistnevnte avtalepart overfor slike produkter
anvender den tollsats som gjelder for tredjeland eller andre tilsvarende sikkerhetstiltak i samsvar
med denne avtalen.
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Vedlegg I til Protokoll B

INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II

Anmerkning 1:

Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig
bearbeidet eller foredlet i henhold til artikkel 6 i denne protokoll.

Anmerkning 2:

2.1 De to første kolonnene i listen beskriver den fremstilte vare. Den første kolonnen angir
posisjonsnummeret eller kapittelnummeret i Det harmoniserte system (HS), og den annen kolonne
angir varebeskrivelsen som er brukt i systemet for vedkommende posisjon eller kapittel. For hver
anførsel i de to første kolonnene er det fastsatt en regel i kolonne 3 eller 4. Når, som i noen tilfeller,
anførselen i første kolonne begynner med ”ex”, betyr dette at reglene i kolonne 3 eller 4 bare gjelder
for den delen av posisjonen eller kapittelet som er beskrevet i kolonne 2.

2.2 Når flere posisjonsnummer er gruppert sammen eller et kapittelnummer er angitt i kolonne 1, og
varebeskrivelsene i kolonne 2 derfor er angitt i generelle vendinger, gjelder de tilhørende regler i
kolonne 3 eller 4 for alle produkter som i HS er tariffert under posisjoner i dette kapittel eller i
enhver av de posisjoner som er gruppert sammen i kolonne 1.

2.3 Når det skal anvendes forskjellige regler i listen for forskjellige produkter under en posisjon, angir
hvert strekpunkt varebeskrivelsen for vedkommende del av posisjonen som er dekket av de
tilhørende regler i kolonne 3 eller 4.

2.4 Når det for produktene i de to første kolonnene er fastsatt en regel i både kolonne 3 og 4, kan
eksportøren velge, som et alternativ, å bruke regelen i kolonne 3 eller i kolonne 4. Dersom ingen
opprinnelsesregel finnes i kolonne 4, må regelen i kolonne 3 anvendes.

Anmerkning 3:

3.1 Bestemmelsene i artikkel 6 i protokollen om produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus, og som
er brukt i fremstillingen av andre produkter, skal benyttes uten hensyn til om denne status er
oppnådd innenfor fabrikken hvor disse produktene blir benyttet, eller i en annen fabrikk i en
avtalepart.

Eksempel:
En maskin under posisjon 84.07, der regelen fastsetter at verdien av ikke-opprinnelsesmaterialer
som kan benyttes ikke må overstige 40% av ferdigvarens pris fra fabrikk, er fremstilt av ”annet
legert stål i form av råsmidde emner” under posisjon ex 72.24.
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Dersom dette smiemnet er smidd av en blokk (ingot) i en avtalepart av ikke-opprinnelse, har
smiemnet allerede oppnådd opprinnelse i kraft av regelen for posisjon ex 72.24 i listen. Smiemnet
kan siden inngå som opprinnelsesprodukt i verdiberegningen for maskinen uavhengig av om den er
fremstilt i den samme bedriften eller i en annen bedrift i den aktuelle avtalepart. Verdien av blokken
(ingot) av ikke-opprinnelse blir følgelig ikke kalkulert med når verdien av de medgåtte
ikke-opprinnelsesprodukter legges sammen.

3.2 Regelen i listen beskriver det minimum av bearbeiding eller foredling som kreves, og en videre
bearbeiding eller foredling gir også opprinnelsesstatus; omvendt, vil mindre bearbeiding eller
foredling ikke gi opprinnelsesstatus. Dersom en regel sier at ikke-opprinnelsesprodukter bearbeidet
eller foredlet til et bestemt nivå kan benyttes i produksjonen, er bruken av slike materialer på et
tidligere trinn i produksjonen tillatt og bruken av slike materialer på et senere trinn er ikke tillatt.

3.3 Med forbehold for nr. 3.2 når en regel fastsetter at "materialer fra enhver posisjon" kan anvendes,
kan materialer fra samme posisjon som produktet også anvendes, under forutsetning av at
eventuelle andre spesielle begrensninger inntatt i listeregelen er overholdt. Med uttrykket
"fremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon....." menes
imidlertid, når det gjelder materialer tariffert under samme posisjon som produktet, at kun
materialer med en annen beskrivelse enn produktet som angitt i kolonne 2, kan anvendes.

3.4 Når en regel i listen fastsetter at en vare kan være fremstilt av flere enn ett materiale, menes at ett
eller flere av materialene kan benyttes. Det kreves ikke at alle skal benyttes.

Eksempel:
Regelen for tekstilstoffer som hører under HS 52.08 til 52.12, sier at naturlige fibrer kan benyttes
og at bl.a. kjemiske materialer også kan benyttes. Dette betyr ikke at begge må benyttes; en kan
bruke det ene eller det annet, eller begge to.

3.5 Når en regel i listen fastsetter at en vare må være fremstilt av et bestemt materiale, hindrer dette
vilkåret selvsagt ikke bruk av andre materialer som på grunn av deres naturlige beskaffenhet ikke
kan tilfredsstille regelen. (Se også anmerkning 6.2 i forbindelse med tekstiler).

Eksempel:
Regelen for tilberedte næringsmidler som hører under posisjon 19.04 som spesielt utelukker bruk av
korn og produkter derav, hindrer ikke bruk av mineralsalter, kjemikalier og andre tilsetningsstoffer
som ikke er fremstilt av korn.

Imidlertid gjelder dette ikke for produkter som, selv om de ikke kan fremstilles av det bestemte
materiale nevnt i listen, kan fremstilles av et materiale av samme beskaffenhet på et tidligere trinn i
produksjonen.

Eksempel:
I de tilfeller hvor klær som hører under kapittel 62, er fremstilt av fiberduk, og bare garn av
ikke-opprinnelse er tillatt som utgangsmateriale for denne type vare, er det imidlertid ikke tillatt å
starte produksjonen fra fiberduk selv om fiberduk vanligvis ikke kan fremstilles av garn. I slike
tilfeller skal utgangsmaterialet vanligvis være slik det fremstår på produksjonstrinnet før garn, dvs
som fibrer.

3.6 Dersom det i en regel i listen er angitt to prosentsatser for maksimumsverdien av
ikke-opprinnelsesmaterialer som kan benyttes, kan disse prosentsatsene ikke legges sammen.
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Maksimumsverdien for alle ikke-opprinnelsesmaterialer som er benyttet kan aldri overstige den
høyeste prosentsatsen som er angitt. Videre, må ikke de enkelte prosentsatsene overstiges for de
bestemte materialer de gjelder for.

Anmerkning 4:

4.1 Uttrykket ”naturfibrer” er brukt i listen for å vise til andre fibrer enn kunstige eller syntetiske fibrer.
Uttrykket er begrenset til å gjelde stadiet før spinning foretas, medregnet avfall, og med mindre
annet er fastsatt, omfatter det fibrer som er blitt kardet, kjemmet eller behandlet på annen måte, men
ikke spunnet.

4.2 Uttrykket ”naturfibrer” omfatter tagl under posisjon 05.03, silke under posisjon 50.02 og 50.03, og
likeledes ullfibrene, fine eller grove dyrehår under posisjon 51.01 til 51.05, bomullsfibrene under
posisjon 52.01 til 52.03 og de andre vegetabilske fibrene under posisjon 53.01 til 53.05.

4.3 Uttrykkene ”spinnmasse”, ”kjemiske materialer” og ”materialer til fremstilling av papir” er brukt i
listen for å beskrive materialer som ikke er tariffert i kapittel 50 til 63, som kan anvendes til
fremstilling av kunstige-, syntetiske- eller papirfibrer eller garn.

4.4 Uttrykket ”syntetiske eller kunstige stapelfibrer” er brukt i listen for å vise til syntetisk eller kunstig
fiberkabel, stapelfibrer eller avfall, under posisjon 55.01 til 55.07.

Anmerkning 5:

5.1 Dersom det for et gitt produkt i listen er henvist til denne anmerkning, skal vilkårene fastsatt i
kolonne 3 i listen ikke gjelde for basis-tekstilmaterialer anvendt ved fremstillingen av dette
produktet som tilsammen utgjør 10% eller mindre av den totale vekten av alle basis-
tekstilmaterialene som er benyttet. (Se også etterfølgende anmerkning 5.3 og 5.4).

5.2 Imidlertid, den toleransen som er nevnt i nr. 5.1 kan bare anvendes for blandede produkter som har
blitt fremstilt av to eller flere basis-tekstilmaterialer.

Følgende er basis-tekstilmaterialer:

- silke,
- ull,
- grove dyrehår,
- fine dyrehår,
- tagl,
- bomull,
- materialer til fremstilling av papir samt papir,
- lin,
- hamp,
- jute og andre tekstilfibrer av bast,
- sisal og andre tekstilfibrer av slekten Agave,
- kokos-, abaca-, rami- og andre vegetabilske tekstilfibrer,
- syntetiske filamenter,
- kunstige filamenter,
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- strømledende filamenter,
- syntetiske stapelfibrer av polypropylen,
- syntetiske stapelfibrer av polyester,
- syntetiske stapelfibrer av polyamid,
- syntetiske stapelfibrer av polyakrylonitril,
- syntetiske stapelfibrer av polyimid,
- syntetiske stapelfibrer av polytetrafluoretylen,
- syntetiske stapelfibrer av polyfenylensulfid,
- syntetiske stapelfibrer av polyvinylklorid,
- andre syntetiske stapelfibrer,
- kunstige stapelfibrer av viskose,
- andre kunstige stapelfibre,
- garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av polyeter, også

omspunnet,
- garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av polyester, også

omspunnet,
- produkter fra posisjon 56.05 (metallisert garn) som inneholder strimler med en kjerne av

aluminiumsfolie eller en kjerne av plastfilm også dekket av aluminiumspulver, med bredde
høyst 5 mm, limt mellom to plastfilmer med gjennomsiktig eller farget lim,

- andre produkter fra posisjon 56.05.

Eksempel:
Et garn under posisjon 52.05 fremstilt av bomullsfibrer under posisjon 52.03 og syntetiske
stapelfibrer under posisjon 55.06 er et blandingsgarn. Derfor kan syntetiske stapelfibrer som ikke
oppfyller opprinnelsesreglene (som i dette tilfellet krever fremstilling fra kjemiske materialer eller
spinnmasse) anvendes i en mengde opp til 10 % av vekten av garnet.

Eksempel:
En vevnad av ull under posisjon 51.12 fremstilt av ullgarn under posisjon 51.07 og syntetisk garn
av stapelfibrer under posisjon 55.09, er en blandingsvevnad. Derfor kan syntetisk garn som ikke
oppfyller opprinnelsreglene (som i dette tilfellet krever fremstilling fra kjemiske materialer eller
spinnmasse), eller ullgarn som ikke oppfyller opprinnelsesreglene (som i dette tilfellet krever
fremstilling fra naturlige fibrer, ikke kardet, kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning)
eller en blanding av disse anvendes i en mengde opp til 10% av vekten av vevnaden.

Eksempel:
Tuftede tekstilstoffer under posisjon 58.02 fremstilt av bomullsgarn under posisjon 52.05 og
bomullsvevnad under posisjon 52.10 er bare et blandingsprodukt dersom bomullsvevnaden selv er
en blandingsvevnad som er fremstilt av garn som hører under to forskjellige posisjoner eller
dersom det anvendte bomullsgarnet selv er blandet.

Eksempel:
Dersom det omhandlede tuftede tekstilstoffet hadde vært fremstilt av bomullsgarn under posisjon
52.05 og syntetisk vevnad under posisjon 54.07, er de anvendte garnene to forskjellige basis-
tekstilmaterialer og det tuftede tekstilstoffet er følgelig et blandingsprodukt.

5.3 For produkter inneholdende "garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av
polyeter, også omspunnet", er toleransen 20% for dette garnet.
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5.4 For produkter inneholdende "strimler med en kjerne av aluminiumsfolie eller en kjerne av plastfilm
også dekket av aluminiumspulver, med bredde høyst 5 mm, limt mellom to plastfilmer", er
toleransen 30% for disse strimlene.

Anmerkning 6:

6.1 For tekstilprodukter som i listen er merket med en fotnote som henviser til denne anmerkning, kan
tekstilmaterialer, med unntak av fôr og skredderlerret, som ikke tilfredsstiller regelen i kolonne 3 i
listen for den aktuelle ferdigvaren, anvendes forutsatt at de skifter posisjon og verdien av dem ikke
overstiger 8% av ferdigvarens pris fra fabrikk.

6.2 Med forbehold for anmerkning 6.3, kan materialer som ikke hører under kapittel 50 til 63, benyttes
fritt i fremstilling av tekstilprodukter, også om de inneholder tekstiler.

Eksempel:
Dersom en regel i listen sier at det for en bestemt tekstilartikkel, f.eks. en bukse, må anvendes garn,
hindrer ikke dette bruk av metallartikler, f.eks. knapper, fordi knapper hører ikke under kapittel 50
til 63. Av samme grunn forhindres ikke bruken av glidelås selv om glidelåser normalt inneholder
tekstiler.

6.3 Der en prosentregel gjelder, må verdien av medgåtte materialer som ikke hører under kapittel 50 til
63, regnes med når verdien av ikke-opprinnelsesmaterialer beregnes.

Anmerkning 7:

7.1 Som "spesielle prosesser" under posisjon ex 27.07, 27.13 til 27.15, ex 29.01, ex 29.02 og ex 34.03,
anses følgende:

a) vakuumdestillasjon;
b) omdestillasjon ved en meget nøyaktig fraksjoneringsprosess;1

c) krakking;
d) reformering;
e) ekstraksjon ved hjelp av selektive løsningsmidler;
f) en prosess som omfatter samtlige følgende behandlinger:

behandling med konsentrert svovelsyre, oleum (rykende svovelsyre) eller svoveltrioxid;
nøytralisering med alkali-stoffer, bleiking og rensing med naturlig aktiv jord, aktivert jord,
aktivert kull eller bauxitt;

g) polymerisasjon;
h) alkylering;
i) isomerisasjon.

7.2 Som "spesielle prosesser" under posisjon ex 27.10, 27.11 og 27.12, anses følgende:

a) vakuumdestillasjon;

1 Se tilleggsanmerkning 4 b i kapittel 27 i HS
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b) omdestillasjon ved en meget nøyaktig fraksjoneringsprosess;1

c) krakking;
d) reformering;
e) ekstraksjon ved hjelp av selektive løsningsmidler;
f) en prosess som omfatter alle de følgende behandlinger:

behandling med konsentrert svovelsyre, oleum (rykende svovelsyre) eller svoveltrioxid;
nøytralisering med alkali-stoffer, bleiking og rensing med naturlig aktiv jord, aktivert jord,
aktivert kull eller bauxitt;

g) polymerisasjon;
h) alkylering;
ij) isomerisasjon;
k) gjelder kun for tungoljer som tarifferes under posisjon 27.10: avsvovling med hydrogen som

innebærer minst 85% reduksjon av svovelinnholdet i det bearbeidede produkt (metode ASTM
D 1266-59 T);

l) gjelder kun for produkter som tarifferes under posisjon 27.10: avparafinering (avvoksing) på
annen måte enn ved filtrering;

m) gjelder kun for tungoljer som tarifferes under posisjon 27.10: behandling med hydrogen ved et
trykk på over 20 bar og en temperatur på over 250o C med bruk av en katalysator, dersom
hydrogenet danner et aktivt element i en kjemisk reaksjon og ikke bare anvendes som middel
til avsvovling. Videre hydrering av smøreoljer under posisjon ex 27.10 (f.eks. hydrofinishing
eller avfarging) for særlig å forbedre farge eller stabilitet, skal imidlertid ikke regnes som en
spesiell prosess;

n) gjelder kun for fyringsoljer som tarifferes under posisjon ex 27.10: atmosfærisk destillasjon,
under forutsetning av at mindre enn 30 volumprosent av disse produktene destillerer
(inklusive destilleringstap) ved 300o C i henhold til ASTM D 86-metoden;

o) gjelder kun for andre tungoljer enn gassoljer eller fyringsoljer som tarifferes under posisjon ex
27.10: bearbeiding gjennom elektrisk høyfrekvensutladning.

7.3 Når det gjelder varer under posisjon ex 27.07, 27.13 til 27.15, ex 29.01, ex 29.02 og ex 34.03, skal
enkle operasjoner som rensing, dekantering, avsalting, vannseparering, filtrering, farging, merking,
blanding av produkter med ulikt svovelinnhold for å oppnå et bestemt svovelinnhold, eller
kombinasjoner av disse eller liknende prosesser, ikke gi status som opprinnelsesprodukter.
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Vedlegg II til Protokoll B

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

PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS

Ikke alle de produkter som er oppført i listen er omfattet av avtalen.
Det er derfor nødvendig å vurdere også de andre deler av avtalen.

Posisjon i
tolltariffen
(HS)

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

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

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

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

kapittel 3 Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvel-
løse dyr som lever i vann

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

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

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

04.03 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

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer fra

kapittel 4 må være fremstilt i sin
helhet, og

- alle anvendte fruktsafter (unntatt
safter av ananas, lime eller
grapefrukt) fra posisjon 20.09
allerede må være opprinnelses-
produkter, og

- verdien av alle anvendte
materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

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

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

ex 05.02 Behandlet bust og hår av svin eller villsvin Rengjøring, desinfisering, sortering
og utglatting av bust og hår

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

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer fra

kapittel 6 må være fremstilt i sin
helhet, og

- verdien av alle anvendte
materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk
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kapittel 7 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige Fremstilling hvor alle anvendte
materialer fra kapittel 7 må være
fremstilt i sin helhet

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

Fremstilling hvor:
- alle anvendte frukter og nøtter

må være fremstilt i sin helhet,
og

- verdien av alle anvendte
materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel 9 Kaffe, te, maté og krydderier; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer fra kapittel 9 må være
fremstilt i sin helhet

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

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon

09.02 Te, også tilsatt smaksstoffer Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon

ex 09.10 Krydderblandinger Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon

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

ex kapittel
11

Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin;
gluten av hvete; unntatt:

Fremstilling hvor alt anvendt korn,
spiselige grønnsaker, røtter og
rotknoller fra posisjon 07.14, eller
alle anvendte frukter, må være
fremstilt i sin helhet

ex 11.06 Mel og pulver av tørkede belgfrukter som
hører under posisjon 07.13

Tørking og maling av belgfrukter
fra posisjon 07.08

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

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

13.01 Skjellakk og liknende; naturlige gummier,
harpikser, gummiharpikser og oleoresiner
(f.eks. balsamer)

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer fra posisjon
13.01 ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

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

- planteslim og fortykningsmidler,
modifiserte, utvunnet av vegetabilske
stoffer

Fremstilling fra ikke-modifisert
planteslim og fortykningsmidler

- andre Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

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

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

ex kapittel
15

Animalske og vegetabilske oljer og fett-
stoffer samt spaltningsprodukter derav;
tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk
voks; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

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

- fett fra bein eller avfall Fremstilling fra materialer fra
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enhver posisjon unntatt de fra
posisjonene 02.03, 02.06 eller
02.07, eller bein fra posisjon 05.06

- andre Fremstilling fra kjøtt eller spiselig
slakteavfall fra svin fra posisjonene
02.03 eller 02.06, eller kjøtt og
spiselig avfall av fjærfe fra posisjon
02.07

15.02 Talg og annet fett av storfe, sauer eller
geiter, unntatt det som hører under
posisjon 15.03:

- fett fra bein eller avfall Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon unntatt materialer
fra posisjonene 02.01, 02.02, 02.04
eller 02.06, eller bein fra posisjon
05.06

- andre Fremstilling hvor alle anvendte
materialer fra kapittel 2 må være
fremstilt i sin helhet

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

- faste fraksjoner Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 15.04

- annet Fremstilling hvor alle anvendte
materialer fra kapittel 2 og 3 må
være fremstilt i sin helhet

ex 15.05 Raffinert lanolin Fremstilling fra rått ullfett fra
posisjon 15.05

15.06 Andre animalske fettstoffer og oljer samt
deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke
kjemisk omdannede:

- faste fraksjoner Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 15.06

- andre Fremstilling hvor alle anvendte
materialer fra kapittel 2 må være
fremstilt i sin helhet

15.07 til
15.15

Vegetabilske oljer og deres fraksjoner:

- soyaolje, jordnøttolje, palmeolje,
kokos-olje, palmekjerneolje,
babassuolje, treolje og oiticicaolje,
myrtelvoks og japanvoks, jojobaolje og
oljer til teknisk eller industriell bruk,
unntatt oljer brukt til fremstilling av
næringsmidler

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

- faste fraksjoner, med unntak av faste
fraksjoner av jojobaolje

Fremstilling fra andre materialer fra
posisjonene 15.07 til 15.15

- andre Fremstilling hvor alle anvendte
vegetabilske materialer må være
fremstilt i sin helhet

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

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer fra

kapittel 2 må være fremstilt i sin
helhet, og

- alle anvendte vegetabilske
materialer må være fremstilt i
sin helhet. Imidlertid kan
materialer fra posisjonene 15.07,
15.08, 15.11 og 15.13 anvendes
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15.17 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

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer fra

kapittel 2 og 4 må være fremstilt
i sin helhet, og

- alle anvendte vegetabilske
materialer må være fremstilt i
sin helhet. Imidlertid kan
materialer fra posisjonene 15.07,
15.08, 15.11 og 15.13 anvendes

kapittel 16 Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr,
bløtdyr eller andre virvelløse dyr som
lever i vann

Fremstilling fra dyr fra kapittel 1.
Alle anvendte materialer fra
kapittel 3 må være fremstilt i sin
helhet

ex kapittel
17

Sukker og sukkervarer; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

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

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer fra kapittel 17
ikke overstiger 30% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

17.02 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:

- kjemisk ren maltose og fruktose Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 17.02

- annet sukker i fast form, tilsatt smaks-
eller fargestoffer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer fra kapittel 17
ikke overstiger 30% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

- andre Fremstilling hvor alle anvendte
materialer må være opprinnelses-
produkter

ex 17.03 Melasse fremstilt ved utvinning eller
raffinering av sukker, med tilsetning av
smaks- eller fargestoffer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer fra kapittel 17
ikke overstiger 30% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

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

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

kapittel 18 Kakao og varer derav Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel,
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
til 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:
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- maltekstrakt Fremstilling fra korn fra kapittel 10

- ellers Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

19.02 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:

- inneholdende høyst 20 vektprosent
kjøtt, slakteavfall, fisk, krepsdyr eller
bløtdyr

Fremstilling hvor alt anvendt korn
og produkter derav (unntatt
durumhvete og produkter derav) må
være fremstilt i sin helhet

- inneholdende mer enn 20 vektprosent
kjøtt, slakteavfall, fisk, krepsdyr eller
bløtdyr

Fremstilling hvor:
- alt anvendt korn og produkter

derav (unntatt durumhvete og
produkter derav) må være
fremstilt i sin helhet, og

- alle anvendte materialer fra
kapittel 2 og 3 må være fremstilt
i sin helhet

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

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, unntatt potet-
stivelse fra posisjon 11.08

19.04 Næringsmidler tilberedt ved oppusting
eller steking av korn eller kornprodukter
(f.eks. ”corn flakes”); korn (unntatt mais),
i form av gryn eller flak eller annet
bearbeidd korn (unntatt mel), forkokt eller
tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted

Fremstilling:
- Fra materialer som ikke

tarifferes under posisjon
18.06, og

- Hvor alt anvendt korn og mel
(med unntak av durumhvete
og produkter derav og Zea
indurata maize) må være
fremstilt i sin helhet,2 og

- Hvor verdien av alle anvendte
materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

19.05 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også
med innhold av kakao; alterbrød, tomme
kapsler til farmasøytisk bruk,
forseglingsoblater og liknende varer av
mel eller stivelse

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, unntatt fra
materialer fra kapittel 11

ex kapittel
20

Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og
andre plantedeler; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
frukter, nøtter eller grønnsaker må
være fremstilt i sin helhet

ex 20.01 Jams, søtpoteter og liknende spiselige
plantedeler inneholdende 5 minst
vektprosent stivelse, tilberedt eller
konservert med eddik eller eddiksyre

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 20.04 og
ex 20.05

Poteter i form av mel eller flak; tilberedt
eller konservert på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

20.06 Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og
andre plantedeler, kandiserte, glasserte
eller på liknende måte tilberedte med
sukker

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

2 Unntaket for Zea indurata maize skal gjelde til og med 31.12.2002
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20.07 Syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré
og pasta av frukter eller nøtter, fremstilt
ved koking eller annen varmebehandling,
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 20.08 - nøtter, uten tilsetninger av sukker eller
alkohol

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte nøtter og oljefrø fra
posisjonene 08.01, 08.02 og 12.02
til 12.07 ikke overstiger 60% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

- peanøttsmør, blandinger basert på
kornprodukter; palmehjerter; mais

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

- andre, med unntak for frukter og nøtter
kokt på annen måte enn med damp eller
vann, ikke inneholdende sukker, fryste

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

20.09 Frukt- og grønnsaksafter (herunder
druemost), ugjærede og ikke tilsatt
alkohol, også tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
21

Forskjellige tilberedte næringsmidler;
unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

21.01 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
mate; brente sikorirøtter og andre brente
kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser
og konsentrater derav

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- alle anvendte sikorirøtter må

være fremstilt i sin helhet

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

- sauser og preparater for tillaging av
sauser; tilberedte smaksstoffer

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan sennepsmel eller
tilberedt sennep anvendes

- sennepsmel og tilberedt sennep Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon

ex 21.04 Supper og buljonger samt preparater for
tillaging av supper og buljonger

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon unntatt tilberedte
eller konserverte grønnsaker fra
posisjonene 20.02 til 20.05

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
22

Drikkevarer, etylalkohol og eddik; unntatt: Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- alle anvendte druer eller

materialer fra druer må være
fremstilt i sin helhet
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22.02 Vann, herunder mineralvann og
karbonisert vann, tilsatt sukker, andre
søtningsstoffer eller smaksstoffer, og
andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt
frukt- og grønnsaksafter som hører under
posisjon 20.09

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer fra kapittel 17 ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk, og

- alle anvendte fruktsafter (unntatt
safter av ananas, lime og
grapefrukt) er
opprinnelsesprodukter

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

Fremstilling fra:
- materialer som ikke tarifferes

under posisjonene 22.07 eller
22.08, og

- hvor alle anvendte druer eller
materialer fra druer må være
fremstilt i sin helhet, eller hvis
alle andre anvendte materialer
har opprinnelsesstatus, kan arrak
opp til 5 volumprosent anvendes

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

Fremstilling:
- fra materialer som ikke tarifferes

under posisjonene 22.07 eller
22.08, og

- hvor alle anvendte druer eller
materialer fra druer må være
fremstilt i sin helhet, eller hvis
alle andre anvendte materialer
har opprinnelsesstatus, kan arrak
opp til 5 volumprosent anvendes

ex kapittel
23

Reststoffer og avfall fra næringsmiddel-
industrien; tilberedt dyrefôr; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 23.01 Mel av hvalkjøtt; mel og pelleter av fisk,
krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr
som lever i vann, utjenlig til
menneskeføde

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer fra kapittel 2 og 3 må
være fremstilt i sin helhet

ex 23.03 Reststoffer fra stivelsesfremstilling av
mais (med unntak av konsentrert mais-
støpvann), med et proteininnhold beregnet
av tørrstoffsubstansen på mer enn 40
vektprosent

Fremstilling hvor all anvendt mais
må være fremstilt i sin helhet

ex 23.06 Oljekaker og andre faste reststoffer fra
ekstraksjon av olivenolje, inneholdende
mer enn 3 vektprosent olivenolje

Fremstilling hvor all anvendt oliven
må være fremstilt i sin helhet

23.09 Tilberedte produkter av det slag som
brukes til dyrefôr

Fremstilling hvor:
- alle anvendte kornprodukter,

sukker eller melasse, kjøtt eller
melk må være opprinnelses-
produkter, og

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

ex kapittel
24

Tobakk og varer fremstilt av tobakk-
erstatninger; unntatt:

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

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

Fremstilling hvor minst 70 vekt-
prosent av den ubearbeidde
tobakken eller avfall av tobakk fra
posisjon 24.01 må være
opprinnelsesprodukter

ex 24.03 Røyketobakk Fremstilling hvor minst 70 vekt-
prosent av den ubearbeidde
tobakken eller avfall av tobakk fra
posisjon 24.01 må være
opprinnelsesprodukter
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ex kapittel
25

Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og
sement; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 25.04 Naturlig krystallinsk grafitt, med innhold
av anriket karbon, renset og pulverisert

Anriking av karboninnholdet,
rensing og pulverisering av
krystallinsk rå grafitt

ex 25.15 Marmor, grovt oppdelt ved saging eller på
annen måte i kvadratiske eller
rektangulære blokker eller plater, med
tykkelse høyst 25 cm

Oppdeling, ved saging eller på
annen måte, av marmor (også
allerede sagd), med tykkelse over
25 cm

ex 25.16 Granitt, porfyr, basalt, sandstein og annen
monument- eller bygningsstein, grovt
oppdelt ved saging eller på annen måte i
kvadratiske eller rektangulære blokker
eller plater, med tykkelse høyst 25 cm

Oppdeling, ved saging eller på
annen måte, av stein (også allerede
sagd), med tykkelse over 25 cm

ex 25.18 Brent dolomitt Brenning av ubrent dolomitt

ex 25.19 Naturlig magnesiumkarbonat (magnesitt),
knust, i lufttett lukket emballasje, og
magnesiumoksid, også i ren tilstand, annet
enn sammensmeltet magnesia eller sintret
magnesia

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan naturlig
magnesiumkarbonat anvendes

ex 25.20 Gips spesielt tilberedt for tannlegebruk Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 25.24 Asbestfibrer, naturlige Fremstilling fra asbestkonsentrat

ex 25.25 Glimmerpulver Pulverisering av glimmer eller
glimmeravfall

ex 25.30 Jordfarger, brent eller pulverisert Brenning eller pulverisering av
jordpigment

kapittel 26 Malm, slagg og aske Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
27

Mineralsk brensel, mineralske oljer og
destillasjonsprodukter derav; bituminøse
stoffer; mineralsk voks; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 27.07 Oljer hvor vekten av de aromatiske
bestanddeler overstiger vekten av de
ikke-aromatiske bestanddeler og som
tilsvarer jordoljer utvunnet ved destillasjon
av høytemperaturtjære av steinkull, hvor
mer enn 65 volumprosent destillerer ved
temperaturer opptil 250°C (herunder
blandinger av bensin og bensol), til bruk
som drivstoff eller brensel

Raffinering og/eller én eller flere
spesiell(e) prosess(er)3,
ELLER
andre operasjoner hvor alle
anvendte materialer skifter
posisjon. Imidlertid kan materialer
som ikke skifter posisjon anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 27.09 Råolje utvunnet av bituminøse mineraler Nedbrytningsdestillering av
bituminøse mineraler

27.10 Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse
mineraler, unntatt råoljer; produkter ikke
nevnt eller innbefattet annet sted, som
inneholder minst 70 vektprosent jordolje
eller oljer utvunnet av bituminøse
mineraler, og med disse oljer som basis for
produktene

Raffinering og/eller én eller flere
spesiell(e) prosess(er)4,
ELLER
andre operasjoner hvor alle
anvendte materialer skifter
posisjon. Imidlertid kan materialer
som ikke skifter posisjon anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

27.11 Jordoljegasser og andre gassformige Raffinering og/eller én eller flere

3 For de spesielle vilkår knyttet til "spesiell(e) prosess(er)", se Innledende Anmerkninger 7.1 og 7.3.
4 For de spesielle vilkår knyttet til "spesiell(e) prosess(er)", se Innledende Anmerkning 7.2
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hydrokarboner spesiell(e) prosess(er)5,
ELLER
andre operasjoner hvor alle
anvendte materialer skifter
posisjon. Imidlertid kan materialer
som ikke skifter posisjon anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

27.12 Vaselin; parafinvoks, mikrokrystallinsk
jordoljevoks, "slack wax", ozokeritt,
montanvoks, torvvoks og annen mineralsk
voks samt liknende produkter fremstilt
syntetisk eller på annen måte, også farget

Raffinering og/eller én eller flere
spesiell(e) prosess(er)6,
ELLER
andre operasjoner hvor alle
anvendte materialer skifter
posisjon. Imidlertid kan materialer
som ikke skifter posisjon anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

27.13 Petrolkoks, jordoljebitumen og andre rest-
stoffer fra jordolje eller fra oljer utvunnet
av bituminøse mineraler

Raffinering og/eller én eller flere
spesiell(e) prosess(er)1,
ELLER
andre operasjoner hvor alle
anvendte materialer skifter
posisjon. Imidlertid kan materialer
som ikke skifter posisjon anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

27.14 Naturlig bitumen og naturasfalt; bituminøs
skifer eller oljeskifer samt tjæresand;
asfaltitter og asfaltholdige bergarter

Raffinering og/eller én eller flere
spesiell(e) prosess(er)1,
ELLER
Andre operasjoner hvor alle
anvendte materialer skifter
posisjon. Imidlertid kan materialer
som ikke skifter posisjon anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

27.15 Bituminøse blandinger på basis av natur-
asfalt, naturlig bitumen, jordoljebitumen,
mineralsk tjære eller mineraltjærebek
(f.eks. bituminøs mastiks, "cut-backs")

Raffinering og/eller én eller flere
spesiell(e) prosess(er)1,
ELLER
andre operasjoner hvor alle
anvendte materialer skifter
posisjon. Imidlertid kan materialer
som ikke skifter posisjon anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex kapittel
28

Uorganiske kjemikalier; organiske eller
uorganiske forbindelser av edle metaller,
av sjeldne jordmetaller, av radioaktive
stoffer eller av isotoper; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 28.05 ”Mischmetall” Fremstilling ved termisk eller
elektrolytisk behandling hvor
verdien av alle anvendte materialer
ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

ex 28.11 Svoveltrioksid Fremstilling fra svoveldioksid Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 28.33 Aluminiumsulfat Fremstilling hvor verdien av alle

5 For de spesielle vilkår knyttet til ”spesiell(e) prosess(er)”, se Innledende Anmerkninger 7.1 og 7.3.
6 For de spesielle vilkår knyttet til ”spesiell(e) prosess(er)”, se Innledende Anmerkninger 7.2.
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anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 28.40 Natrium perborat Fremstilling fra disodiumtetraborat
pentahydrat

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
29

Organiske kjemikalier; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 29.01 Asykliske hydrokarboner til bruk som
drivstoff eller brensel

Raffinering og/eller én eller flere
spesiell(e) prosess(er)7,
ELLER
andre operasjoner hvor alle
anvendte materialer skifter
posisjon. Imidlertid kan materialer
som ikke skifter posisjon anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 29.02 Syklaner og syklener (unntatt azulener),
benzen, toluen, xylener, til bruk som
drivstoff eller brensel

Raffinering og/eller én eller flere
spesiell(e) prosess(er)1,
ELLER
Andre operasjoner hvor alle
anvendte materialer skifter
posisjon. Imidlertid kan materialer
som ikke skifter posisjon anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 29.05 Metallalkoholater av alkoholer under
denne posisjon og av etanol eller glyserol

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder fra andre
materialer fra posisjon 29.05.
Imidlertid kan metallalkoholater fra
denne posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

29.15 Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og
deres anhydrider, halogenider, peroksider
og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-,
nitro- eller nitrosoderivater

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon. Imidlertid kan
verdien av alle anvendte materialer
fra posisjonene 29.15 og 29.16 ikke
overstige 20% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 29.32 - interne etere og deres halogen, sulfo-,
nitro- eller nitrosoderivater

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon. Imidlertid kan
verdien av alle anvendte materialer
som tarifferes under posisjon 29.09
ikke overstige 20% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

- sykliske acetaler og indre hemiacetaler
og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

29.33 Heterosykliske forbindelser med bare
nitrogen som heteroatom(er)

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon. Imidlertid kan
verdien av alle anvendte materialer
som tarifferes under posisjonene
29.32 og 29.33 ikke overstige
20% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

29.34 Nukleinsyrer og deres salter; andre Fremstilling fra materialer fra Fremstilling hvor verdien av alle

7 For de spesielle vilkår knyttet til ”spesiell(e) prosess(er)”, se Innledende Anmerkninger 7.1 og 7.3.
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heterosykliske forbindelser enhver posisjon. Imidlertid kan
verdien av alle anvendte materialer
som tarifferes under posisjonene
29.32, 29.33 og 29.34 ikke
overstige 20% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
30

Farmasøytiske produkter; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

30.02 Blod fra mennesker; blod fra dyr tilberedt
for terapautisk, profylaktisk eller
diagnostisk bruk; immunsera og andre
bestanddeler av blod samt modifiserte
immunologiske produkter, også fremstilt
ved bioteknologiske prosesser; vaksiner,
toksiner, kulturer av mikroorganismer
(unntatt gjær) og liknende produkter:

- produkter bestående av to eller flere
bestanddeler som har blitt blandet for
terapeutisk eller profylaktisk bruk eller
ublandede produkter til slik bruk, i
oppmålte doser eller i ferdige
pakninger for detaljsalg

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 30.02.
Materialer fra denne
varebeskrivelsen kan også
anvendes dersom deres verdi ikke
overstiger 20% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

- ellers:

- - menneskeblod Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 30.02.
Materialer fra denne vare-
beskrivelsen kan også anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
20% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

- - dyreblod tilberedt for terapeutisk
eller profylaktisk bruk

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 30.02.
Materialer fra denne
varebeskrivelsen kan også
anvendes dersom deres verdi ikke
overstiger 20% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

- - blodfraksjoner, unntatt antisera,
hemaglobulin og serumglobulin

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 30.02.
Materialer fra denne
varebeskrivelsen kan også
anvendes dersom deres verdi ikke
overstiger 20% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

- - hemaglobulin, blodglobulin og
serumglobulin

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 30.02.
Materialer fra denne
varebeskrivelsen kan også
anvendes dersom deres verdi ikke
overstiger 20% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

- - ellers Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 30.02.
Materialer fra denne
varebeskrivelsen kan også
anvendes dersom deres verdi ikke
overstiger 20% av ferdigvarens pris
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fra fabrikk

30.03 og
30.04

Legemidler (unntatt varer som hører under
posisjon 30.02, 30.05 eller 30.06):

- fremstilt fra amikasin under posisjon
29.41

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer fra
posisjonene 30.03 og 30.04
anvendes dersom deres samlede
verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

- ellers Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon. Imidlertid kan
materialer fra posisjonene 30.03
og 30.04 anvendes dersom deres
samlede verdi ikke overstiger
20% av ferdigvarens pris fra
fabrikk, og

- verdien av alle anvendte
materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

ex kapittel
31

Gjødsel, unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 31.05 Mineralsk eller kjemisk gjødsel som
inneholder to eller tre av
gjødselelementene nitrogen, fosfor og
kalium; annen gjødsel; varer som hører
under dette kapittel, i form av tabletter
eller liknende former eller i pakninger med
bruttovekt høyst 10 kg, unntatt:

-- natriumnitrat
-- kalsiumcyanamid
-- kaliumsulfat
-- kaliummagnesiumsulfat

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon. Imidlertid kan
materialer som ikke skifter
posisjon anvendes dersom deres
verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk, og

- verdien av alle anvendte
materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
32

Garvestoff- og fargestoffekstrakter;
tanniner og deres derivater; farger,
pigmenter og andre fargestoffer; malinger
og lakker; kitt og andre fyllings- og
tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj;
unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 32.01 Tanniner og deres salter, etere, estere og
andre derivater

Fremstilling fra
garvestoffekstrakter av vegetabilsk
opprinnelse

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

32.05 Substratpigmenter; preparater som nevnt i
note 3 til dette kapittel, på basis av sub-
stratpigmenter8

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, unntatt
posisjonene 32.03, 32.04 og 32.05.
Imidlertid kan materialer fra
posisjon 32.05 anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
33

Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider;
parfymer, kosmetikk eller toalett-
preparater, unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

33.01 Flyktige, vegetabilske oljer (også terpen- Fremstilling fra materialer fra Fremstilling hvor verdien av alle

8 Note 3 til kapittel 32 fastsetter at disse preparater er slike som brukes til farging av ethvert materiale eller som bestanddeler ved fremstilling av
fargemidler, forutsatt at de ikke tarifferes i en annen posisjon i kapittel 32.
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frie) herunder ”konkreter” og ”absolutter”;
resinoider; ekstraherte oleoresiner;
konsentrater av flyktige, vegetabilske oljer
i fett, fete oljer, voks eller liknende stoffer,
utvunnet ved enfleurage eller maserasjon;
terpenholdige biprodukter fra
avterpenisering av flyktige, vegetabilske
oljer; vandige destillater og vandige
oppløsninger av flyktige, vegetabilske
oljer

enhver posisjon, også fra materialer
fra en annen ”gruppe” 9 under
denne posisjon. Imidlertid kan
materialer fra samme gruppe
anvendes dersom deres verdi ikke
overstiger 20% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
34

Såpe, organiske, overflateaktive stoffer,
vaskemidler, smøremidler, kunstig voks
og tilberedt voks, poler- eller skuremidler,
lys og liknende varer, modellermasse,
”dentalvoks” og dentalpreparater på basis
av gips; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 34.03 Tilberedte smøremidler inneholdende
mindre enn 70 vektprosent olje utvunnet
fra jordolje eller oljer utvunnet av
bituminøse mineraler

Raffinering og/eller én eller flere
spesiell(e) prosess(er)10,
ELLER
andre operasjoner hvor alle
anvendte materialer skifter
posisjon. Imidlertid kan materialer
som ikke skifter posisjon anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

34.04 Kunstig voks og tilberedt voks:

- på basis av parafin, voks av olje, voks
av bituminøse mineraler, ”slack wax”
eller ”scale wax”

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

- ellers Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, unntatt:
- hydrogenerte oljer som har

karakter av voks under
posisjon 15.16, eller

- fettsyrer, ikke kjemisk definert
eller industrielle fettalkoholer
som har karakter av voks,
under posisjon 38.23, eller

- materialer fra posisjon 34.04.
Imidlertid kan disse materialer
anvendes dersom deres verdi
ikke overstiger 20% av ferdig-
varens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
35

Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler;
enzymer; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

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

- stivelses-etere og -estere Fremstilling av materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 35.05

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

- andre Fremstilling av materialer fra
enhver posisjon, unntatt posisjon
11.08

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens

9 En ”gruppe” er å anse som en del av en posisjon, skilt ut fra resten av posisjonen med et semikolon.
10 For de spesielle vilkår knyttet til ”spesiell(e) prosess(er)”, se Innledende Anmerkninger 7.1 og 7.3.
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pris fra fabrikk

ex 35.07 Tilberedte enzymer ikke nevnt eller
innbefattet annet sted

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

kapittel 36 Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske
produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer;
visse brennstoffpreparater

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
37

Varer til fotografisk eller kinematografisk
bruk, unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

37.01 Fotografiske plater og fotografisk
planfilm, sensitive for lys eller annen
bestråling, ueksponerte, av andre
materialer enn papir, papp eller
tekstilstoff; øyeblikksplanfilm, sensitiv for
lys eller annen bestråling, ueksponert, også
i kassetter:

- øyeblikksplanfilm for
fargefotografering, i kassetter

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer tarifferes under andre
posisjoner enn 37.01 eller 37.02.
Imidlertid kan materialer som
tarifferes under posisjon 37.02
anvendes dersom deres verdi ikke
overstiger 30% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

- andre Fremstilling hvor alle anvendte
materialer tarifferes under andre
posisjoner enn 37.01 eller 37.02.
Imidlertid kan materialer som
tarifferes under posisjon 37.01 og
37.02 anvendes dersom deres verdi
ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

37.02 Fotografisk film, sensitiv for lys eller
annen bestråling, ueksponert, i ruller, av
andre materialer enn papir, papp eller
tekstilstoff; øyeblikksfilm i ruller, sensitiv
for lys eller annen bestråling, ueksponert

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer tarifferes under andre
posisjoner enn 37.01 eller 37.02

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

37.04 Fotografiske plater, film, papir, papp og
tekstilstoff, eksponerte, men ikke
fremkalte

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer tarifferes under andre
posisjoner enn 37.01 til 37.04

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
38

Diverse kjemiske produkter, unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 38.01 - kollodial grafitt i suspensjon i olje og
halvkollodial grafitt; karbonholdige
pastaer for elektroder

- grafitt i form av pasta, som er en
blanding av grafitt og mineraloljer,
der grafitten utgjør mer enn 30
vektprosent

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer som tarifferes
under posisjon 34.03 ikke
overstiger 20% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 38.03 Tallolje, raffinert Raffinering av rå tallolje Fremstilling hvor verdien av alle
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anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 38.05 Sulfatterpentin, renset Rensing som består i destillasjon
eller raffinering av rå
sulfatterpentin

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 38.06 Esterharpikser (”estergums”) Fremstilling fra harpikssyrer Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 38.07 Bek utvunnet av tjære Destillasjon av tretjære Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

38.08 Insekt-, sopp- og ugrasbekjempende
midler, rottegift, antigromidler og plante-
vekstregulerende midler, desinfeksjons-
midler og liknende produkter, i former
eller pakninger for detaljsalg eller som
preparater eller artikler (f. eks. svovel-
impregnerte bånd, veker og lys samt
fluepapir)

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

38.09 Midler for etterbehandling og preparater
for å fremskynde farging eller feste farge-
stoffer samt andre produkter eller prepa-
rater (f.eks. appretur og beisemidler) av
det slag som brukes innenfor tekstil-,
papir- og lærindustrien eller liknende
industrier, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

38.10 Beisemidler for metaller; flussmidler og
andre hjelpepreparater for lodding eller
sveising; pulvere og pastaer for lodding
eller sveising, som består av metall og
andre stoffer; preparater av det slag som
brukes som kjerne eller overdrag for
sveiseelektroder eller sveisetråd.

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

38.11 Preparater for tilsetning i mineraloljer
(herunder bensin) eller i andre væsker som
brukes til de samme formål som
mineraloljer, for å forbedre viskositeten,
motvirke motorbank, oksydasjon,
korrosjon, sotdannelse eller liknende:

- tilberedte preparater for smøreolje,
inneholdende jordolje eller olje
utvunnet av bituminøse mineraler

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer fra posisjon
38.11 ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

- andre Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

38.12 Tilberedte vulkaniseringsakseleratorer;
sammensatte myknere for gummi eller
plast, ikke nevnt eller innbefattet annet
sted; antioksidasjonsmidler og andre
sammensatte stabilisatorer for gummi eller
plast

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

38.13 Preparater og ladninger for
brannslokningsapparater; brannsloknings-
granater og brannslokningsbomber

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

38.14 Sammensatte, organiske oppløsnings- og
fortynningsmidler, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted; tilberedte maling-

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
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og lakkfjernere fabrikk

38.18 Kjemiske grunnstoffer dopet for
elektronisk bruk, i form av skiver eller
liknende; kjemiske forbindelser dopet for
elektronisk bruk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

38.19 Bremsevæske og andre tilberedte væsker
for hydrauliske overføringer, som ikke
inneholder eller som inneholder mindre
enn 70 vektprosent jordolje eller oljer
utvunnet fra bituminøse mineraler

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

38.20 Frostvæsker og tilberedte væsker for
avising

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

38.22 Reagenser for diagnostisk bruk eller
laboratoriebruk på et underlag samt
tilberedte reagenser for diagnostisk bruk
eller laboratoriebruk, også på et underlag,
unntatt slike som hører under posisjon
30.02 eller 30.06

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure
oljer fra raffinering; industrielle fett-
alkoholer:

- industrielle, monokarboksylfettsyrer;
raffinasjonsfettsyrer

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

- industrielle fettalkoholer Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon inkludert
materialer fra posisjon 38.23

38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer
eller støpekjerner; kjemiske produkter og
preparater fra kjemiske eller beslektede
industrier (herunder slike som består av
blandinger av naturprodukter), ikke nevnt
eller innbefattet annet sted; restprodukter
fra kjemiske eller beslektede industrier,
ikke nevnt eller innbefattet annet sted:

- Følgende produkter under denne
posisjon:

- - tilberedte bindemidler for støpeformer
eller støpekjerner basert på naturlige
harpiksholdige produkter

- - naftensyrer, deres ikke-vann-
oppløselige salter samt deres estere

- - sorbitol, unntatt sorbitol som tarifferes
under posisjon 29.05

- - jordoljesulfonater, unntatt jordolje-
sulfonater av alkalimetaller, av
ammonium eller etanolaminer;
tiofenerte sulfonsyrer av oljer av
bituminøse mineraler, samt deres
salter

- - ionebyttere

- - ”gettere” (getterstoff) for vakuumrør

- - alkalisk jernoksyd for rensing av gass

- - ammoniakkgassvann og brukt gass-
rensemasse produsert i rensing av
kullgass

- - sulfonaftensyrer, deres ikke-vannopp-
løselige salter samt deres estere

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk
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- - fuselolje og Dippelsolje

- - blanding av salter med forskjellige
anioner

- - kopieringspasta på basis av gelatin,
også på underlag av papir eller tekstil

- andre Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

39.01 til
39.15

Plast i ubearbeidde former, avfall, klipp og
skrap av plast; unntatt varer under posisjon
ex 39.07 og 39.12, for hvilke etterfølgende
regel gjelder:

- addisjonshomopolymerisasjons-
produkter hvor en enkel monomer
utgjør mer enn 99 vektprosent av hele
polymerinnholdet

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte
materialer fra kapittel 39 ikke
overstiger 20% av ferdigvarens
pris fra fabrikk11

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

- andre Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer fra kapittel 39
ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk12

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 39.07 - kopolymerer, fremstilt av
polykarbonat og
akrylonitrilbutadienstyren
kopolymerer (ABS)

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan materialer som ikke
skifter posisjon anvendes dersom
deres verdi ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk1

- polyester Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer fra kapittel 39
ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk
og/eller fremstilling fra
polykarbonat tetrabrom-(bispenol
A)

39.12 Cellulose og kjemiske derivater derav,
ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i
ubearbeidde former

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer som ikke
skifter posisjon ikke overstiger 20%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

39.16 til
39.21

Halvfabrikater og varer av plast; unntatt
varer under posisjonene ex 39.16, ex
39.17, ex 39.20 og ex 39.21, for hvilke
etterfølgende gjelder:

- flate produkter, videre bearbeidd enn
bare overflatebehandlet eller tilskåret i
annen kvadratisk eller rektangulær
form; andre produkter, bearbeidd mer
enn bare overflatebehandling

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer fra kapittel 39
ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

- andre:

- - addisjonshomopolymerisasjons-
produkter

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

11 For produkter sammensatt av materialer under både posisjonene 39.01 til 39.06 på den ene side, og under 39.07 til 39.11 på den annen side, skal
denne begrensningen bare gjelde for den gruppen av materialer som utgjør den største vektandelen i produktet.
12 For produkter sammensatt av materialer under både posisjonene 39.01 til 39.06 på den ene side, og under 39.07 til 39.11 på den annen side, skal
denne begrensningen bare gjelde for den gruppen av materialer som utgjør den største vektandelen i produktet.
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og
- verdien av alle anvendte

materialer fra kapittel 39 ikke
overstiger 20% av ferdigvarens
pris fra fabrikk1

- - ellers Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer som tarifferes
under kapittel 39 ikke overstiger
20% av ferdigvarens pris fra
fabrikk1

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 39.16 og
ex 39.17

Profiler og rør Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte
materialer som ikke skifter
posisjon ikke overstiger 20% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 39.20 - plater og film av ionomer Fremstilling fra et termoplastisk
partielt salt som er en kopolymer av
etylen og metakrylsyre delvis
nøytralisert med metallioner,
hovedsakelig sink og natrium

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

- plater av regenerert cellulose,
polyamider eller polyetylen

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer som ikke
skifter posisjon ikke overstiger 20%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

ex 39.21 Metallbelagte folier av plastmateriale Fremstilling fra svært gjennom-
skinnelige bånd i polyester med en
tykkelse på mindre enn 23 mikron13

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

39.22 til
39.26

Varer av plast Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex kapittel
40

Gummi og varer derav; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 40.01 Laminerte gummiplater eller kreppgummi
til sko

Laminering av plater av
naturgummi

40.05 Blandet gummi, uvulkanisert, i
ubearbeidde former eller i form av plater,
duk eller bånd

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer, unntatt
naturgummi, ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

40.12 Regummierte eller brukte, pneumatiske
dekk av gummi; massiv- eller hulkammer-
ringer, utskiftbare slitebaner og felgbånd
av gummi:

- regummierte pneumatiske dekk,
massiv- eller hulkammerringer, av
gummi

Regummiering av brukte dekk

- andre Fremstilling av materialer fra
enhver posisjon, unntatt
posisjonene 40.11 eller 40.12

ex 40.17 Varer av hardgummi Fremstilling fra hardgummi

ex kapittel
41

Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt
lær; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 41.02 Rå huder av sau og lam, avhårede Avhåring av huder av sau og lam

13 Følgende folier skal anses som svært gjennomskinnelige: folier med optisk dimensjon under 2%, målt i samsvar med ASTM-D 1003-16 av Garner
Hazemeter (dvs. Hazemeter)
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41.04 til
41.07

Lær, uten hår eller ull, unntatt lær som
hører under posisjonene 41.08 eller 41.09

Garving av forgarvet lær,
ELLER
Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

41.09 Lakklær og imitert lakklær; metallisert lær Fremstilling fra lær fra posisjonene
41.04 til 41.07 forutsatt at deres
verdi ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

kapittel 42 Varer av lær; salmakerarbeider, reise-
effekter, håndvesker og liknende
beholdere; varer av tarmer (unntatt av
wormgut)

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
43

Pelsskinn (også kunstig) og varer derav;
unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 43.02 Garvede eller beredte pelsskinn, sammen-
satte:

- plater, kryss og liknende Bleking eller farging samt
tilskjæring og sammensying av
usammensatte garvede eller
tilberedte pelsskinn

- ellers Fremstilling fra usammensatte
garvede eller tilberedte pelsskinn

43.03 Klær, tilbehør til klær og andre varer av
pelsskinn

Fremstilling fra usammensatte
garvede eller tilberedte pelsskinn
fra posisjon 43.02

ex kapittel
44

Tre og trevarer; trekull; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 44.03 Tømmer, grovt tilhogd eller tilskåret Fremstilling fra tømmer, også
befridd for bark eller bare
grovrenset

ex 44.07 Trelast saget eller kuttet i lengderetning-
en, knivskåret eller skrelt, høvlet, pusset
eller fingerskjøtt, av tykkelse over 6 mm

Høvling, pussing eller
fingerskjøting

ex 44.08 Finér, av tykkelse høyst 6 mm, sammen-
skjøtt, og annen trelast saget i lengde-
retningen, knivskåret eller skrelt, av tykk-
else høyst 6 med mer, høvlet, pusset eller
fingerskjøtt

Sammenskjøting, høvling, pussing,
eller fingerskjøting

ex 44.09 Trelast, fortløpende profilert langs kanter
eller flater, også høvlet, pusset eller
fingerskjøtt:

- pusset eller fingerskjøtt Pussing eller fingerskjøting

- profilert og ornamentert listverk Profilering eller ornamentering

ex 44.10 til
ex 44.13

Profilert og ornamentert listverk Profilering eller ornamentering

ex 44.15 Pakkasser, esker, sprinkelkasser, dunker
og liknende emballasje av tre

Fremstilling fra bord som ikke
allerede er tilskåret i passende
lengder

ex 44.16 Fat, tønner, kar, baljer og annet bøkker-
arbeid samt deler dertil av tre

Fremstilling fra emner til tønne-
staver, ikke videre bearbeidd enn
tilsagd på begge bredsider

ex 44.18 - bygningssnekker- og tømmermanns-
arbeider av tre

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan lamellplater med
innvendig hulrom (celleplater) og
takspon (”shingles” og ”shakes”)
anvendes

- profilert og ornamert listverk Profilering eller ornamentering
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ex 44.21 Fyrstikkemner; skoplugger Fremstilling fra tre fra enhver
posisjon, unntatt tretråd fra posisjon
44.09

ex kapittel
45

Kork og korkvarer; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

45.03 Varer av naturlig kork Fremstilling fra kork fra posisjon
45.01

kapittel 46 Varer av strå, halm, esparto eller andre
flettematerialer; kurvmakerarbeid

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

kapittel 47 Tremasse eller masse av andre cellulose-
fibermaterialer; papir eller papp for
resirkulasjon (avfall)

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
48

Papir og papp; varer av papirmasse, papir
eller papp; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 48.11 Papir og papp, linjert eller rutet Fremstilling fra materialer til
produksjon av papir under kapittel
47

48.16 Karbonpapir, selvkopierende papir og
annet kopipapir eller overføringspapir
(unntatt varer som hører under posisjon
48.09), stensiler og offsetplater av papir,
også i esker

Fremstilling fra materialer til
produksjon av papir under kapittel
47

48.17 Konvolutter, kortbrev, brevkort (ikke
illustrerte) og korrespondansekort av papir
eller papp; esker, mapper og liknende av
papir eller papp, som inneholder et utvalg
av brevpapir, konvolutter og liknende

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

ex 48.18 Toalettpapir Fremstilling fra materialer til
produksjon av papir under kapittel
47

ex 48.19 Esker, kasser, sekker, poser og annen
emballasje av papir, papp, cellulosevatt
eller duk av cellulosefibrer

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

ex 48.20 Skriveblokker Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 48.23 Annet papir og annen papp, cellulosevatt
og duk av cellulosefibrer, tilskåret til
bestemt størrelse eller form

Fremstilling fra materialer til
produksjon av papir under kapittel
47

ex kapittel
49

Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker;
håndskrevne eller maskinskrevne arbeider
samt arbeidstegninger; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

49.09 Trykte eller illustrerte postkort; trykte kort
med personlige hilsninger, meddelelser
eller bekjentgjørelser, også illustrerte, med
eller uten konvolutter eller utstyr

Fremstilling fra materialer som ikke
tarifferes under posisjon
49.09 eller 49.11

49.10 Kalendere, alle slags, trykte, herunder
kalenderblokker:

- evighetskalendere eller kalendere med
utskiftbare blokker montert på et
underlag av andre materialer enn papir
og papp

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

- andre Fremstilling fra materialer som ikke
tarifferes under posisjon
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49.09 eller 49.11

ex kapittel
50

Silke; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 50.03 Silkeavfall (herunder kokonger ikke
anvendelige til avhesping, garnavfall og
opprevne filler), kardet eller kjemmet

Karding eller kjemming av
silkeavfall

50.04 til
ex 50.06

Garn av silke og garn spunnet av
silkeavfall

Fremstilling fra14:
- råsilke eller silkeavfall, kardet

eller kjemmet eller på annen
måte bearbeidd for spinning,

- andre naturfibrer ikke kardet
eller kjemmet eller på annen
måte bearbeidd for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- materialer til fremstilling av
papir

50.07 Vevnader av silke eller silkeavfall:

- som inneholder tråder av gummi Fremstilling fra enkelt garn1

- andre Fremstilling fra1:
- garn av kokosfibrer,
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- papir
ELLER
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og etter-
behandlende operasjoner (f.eks.
rensing, bleiking, mercerisering,
varmebehandling, ruing, pressing,
anti-krympebehandling, slutt-
behandling, dekatering,
impregnering, stopping og nupping)
hvor verdien av den ikke-trykte
vevnaden ikke overstiger 47,5%
ferdigvarens pris fra fabrikk

ex kapittel
51

Ull, fine eller grove dyrehår; garn og
vevnader av tagl; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

51.06 til
51.10

Garn av ull, av fine eller grove dyrehår
eller av tagl

Fremstilling fra15:
- råsilke eller silkeavfall, kardet

eller kjemmet eller på annen
måte bearbeidd for spinning,

- naturfibrer, ikke kardet eller
kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning,

- kjemiske materialer eller
spinnmasse, eller

- materialer til fremstilling av
papir

51.11 til
51.13

Vevnader av ull av fine eller grove dyrehår
eller tagl:

- som inneholder tråder av gummi Fremstilling fra enkelt garn1

- andre Fremstilling fra1:
- garn av kokosfibrer,
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet

14 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
15 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
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eller på annen måte bearbeidd
for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- papir
ELLER
Trykking samt minst to
forberedende eller ferdig- og
etterbehandlende operasjoner
(f.eks. rensing, bleiking,
mercerisering, varmebehandling,
ruing, pressing, anti-
krympebehandling, sluttbehandling,
dekatering, impregnering, stopping
og nupping) hvor verdien av den
ikke-trykte vevnaden ikke
overstiger 47,5% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
52

Bomull; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

52.04 til
52.07

Garn og tråd av bomull Fremstilling fra1:
- råsilke eller silkeavfall, kardet

eller kjemmet eller på annen
måte bearbeidd for spinning,

- naturfibrer, ikke kardet eller
kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- materialer til fremstilling av
papir

52.08 til
52.12

Vevnader av bomull:

- som inneholder tråder av gummi Fremstilling fra enkelt garn16

- andre Fremstilling fra1:
- garn av kokosfibrer,
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning,

- kjemiske materialer eller
spinnmasse, eller

- papir
ELLER
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og etter-
behandlende operasjoner (f.eks.
rensing, bleiking, mercerisering,
varmebehandling, ruing, pressing,
anti-krympebehandling,
sluttbehandling, dekatering,
impregnering, stopping og nupping)
hvor verdien av den ikke-trykte
vevnaden ikke overstiger 47,5%
ferdigvarens pris fra fabrikk

ex kapittel
53

Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn
og vevnader derav; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

53.06 til
53.08

Garn av andre vegetabilske tekstilfibrer;
papirgarn

Fremstilling fra1:
- råsilke eller silkeavfall, kardet

eller kjemmet eller på annen
måte bearbeidd for spinning,

- naturfibrer, ikke kardet eller
kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning,

- kjemiske materialer eller
spinnmasse, eller

16 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
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- materialer til fremstilling av
papir

53.09 til
53.11

Vevnader av andre vegetabilske fibrer;
vevnader av papirgarn:

- som inneholder tråder av gummi Fremstilling fra enkelt garn1

- andre Fremstilling fra1:
- garn av kokosfibrer,
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige

stapelfibrer, ikke kardet eller
kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning,

- kjemiske materialer eller
spinnmasse, eller

- papir
ELLER
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og etter-
behandlende operasjoner (f.eks.
rensing, bleiking, mercerisering,
varmebehandling, ruing, pressing,
anti-krympebehandling,
sluttbehandling, dekatering,
impregnering, stopping og nupping)
hvor verdien av den ikke-trykte
vevnaden ikke overstiger 47,5% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

54.01 til
54.06

Garn; monofilamenter og tråd av
syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

Fremstilling fra17:
- råsilke eller silkeavfall, kardet

eller kjemmet eller på annen
måte bearbeidd for spinning,

- naturfibrer, ikke kardet eller
kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- materialer til fremstilling av
papir

54.07 og
54.08

Vevnader av syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer:

- som inneholder tråder av gummi Fremstilling fra enkelt garn1

- andre Fremstilling fra1:
- garn av kokosfibrer,
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- papir
ELLER
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og etter-
behandlende operasjoner (f.eks.
rensing, bleiking, mercerisering,
varmebehandling, ruing, pressing,
anti-krympebehandling,
sluttbehandling, dekatering,
impregnering, stopping og nupping)
hvor verdien av den ikke-trykte
vevnaden ikke overstiger 47,5% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

55.01 til
55.07

Syntetiske eller kunstige stapelfibrer Fremstilling fra kjemiske materialer
eller spinnmasse

17 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
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55.08 til
55.11

Garn og sytråd av syntetiske eller kunstige
stapelfibrer

Fremstilling fra1:
- råsilke eller silkeavfall, kardet

eller kjemmet eller på annen
måte bearbeidd for spinning,

- naturfibrer, ikke kardet eller
kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- materialer til fremstilling av
papir

55.12 til
55.16

Vevnader av syntetiske eller kunstige
stapelfibrer:

- som inneholder tråder av gummi Fremstilling fra enkelt garn18

- andre Fremstilling fra1:
- garn av kokosfibrer,
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- papir
ELLER
Trykking samt minst to
forberedende eller ferdig- og
etterbehandlende operasjoner
(f.eks. rensing, bleiking,
mercerisering, varmebehandling,
ruing, pressing, anti-
krympebehandling, sluttbehandling,
dekatering, impregnering, stopping
og nupping) hvor verdien av den
ikke-trykte vevnaden ikke
overstiger 47,5% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
56

Vatt, filt og fiberduk (”non-wovens”);
spesialgarn; hyssing, snører, liner og tau
samt varer derav; unntatt:

Fremstilling fra1:
- garn av kokosfibrer,
- naturfibrer,
- kjemiske materialer eller spinn-

masse, eller
- materialer til fremstilling av

papir

56.02 Filt, også impregnert, overtrukket, belagt
eller laminert:

- nålefilt Fremstilling fra1:
- naturfibrer,
- kjemiske materialer eller spinn-

masse
Imidlertid kan:
- polypropylen filamenter fra

posisjon 54.02,
- polypropylen fibrer fra

posisjonene 55.03 eller 55.06,
eller

- polypropylen fiberkabel fra
posisjon 55.01,

anvendes dersom en enkelt fiber
eller filament er mindre enn 9
desitex og deres verdi ikke
overstiger 40% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

- andre Fremstilling fra1:
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige

stapelfibrer fremstilt fra kasein,

18 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.



320

eller
- kjemiske materialer eller spinn-

masse

56.04 Tråd og snor av gummi overtrukket med
tekstilmateriale; tekstilgarn samt strimler
og liknende som hører under posisjon
54.04 eller 54.05, impregnert, overtrukket,
belagt eller omsluttet med gummi eller
plast:

- tråd og snor av gummi, overtrukket
med tekstilmateriale

Fremstilling fra tråd og snor av
gummi, ikke overtrukket med
tekstilmateriale

- andre Fremstilling fra19:
- naturfibrer, ikke kardet eller

kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- materialer til fremstilling av
papir

56.05 Metallisert garn, også omspunnet, fremstilt
av tekstilgarn samt strimler og liknende
som hører under posisjon 54.04 eller
54.05, i forbindelse med metall i form av
tråd, strimler eller pulver, eller overtrukket
med metall

Fremstilling fra1:
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- materialer til fremstilling av
papir

56.06 Omspunnet garn samt strimler og liknende
som hører under posisjon 54.04 eller
54.05, omspunnet (unntatt garn, strimler
og liknende som hører under posisjon
56.05 og omspunnet garn av tagl);
chenillegarn; ”chainettegarn”

Fremstilling fra1:
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- materialer til fremstilling av
papir

kapittel 57 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstil-
materiale:
- av nålefilt Fremstilling fra1:

- naturfibrer, eller
- kjemiske materialer eller

spinnmasse
Imidlertid kan:
- polypropylen filamenter fra

posisjon 54.02,
- polypropylen fibrer fra

posisjonene 55.03 eller 55.06,
eller

- polypropylen fiberkabel fra
posisjon 55.01,

anvendes dersom en enkelt fiber
eller filament er mindre enn 9
desitex og deres verdi ikke
overstiger 40% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

Jutevevnad kan anvendes som
bakside

- av annen filt Fremstilling fra20:
- naturfibrer, ikke kardet eller

kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning, eller

- kjemiske materialer eller

19 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
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spinnmasse

- av andre tekstilmaterialer Fremstilling fra1:
- garn av kokosfibrer eller jute,
- syntetisk eller kunstig

filamentgarn,
- naturfibrer, eller
- syntetiske eller kunstige

stapelfibrer, ikke kardet eller
kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning

Jutevevnad kan anvendes som
bakside

ex kapittel
58

Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer;
blonder og kniplinger; tapisserier;
possement; broderier; unntatt:

- som inneholder tråder av gummi Fremstilling fra enkelt garn1

- andre Fremstilling fra1:
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige

stapelfibrer, ikke kardet eller
kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning, eller

- kjemiske materialer eller spinn-
masse

ELLER
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og etter-
behandlende operasjoner (f.eks.
rensing, bleiking, mercerisering,
varmebehandling, ruing, pressing,
anti-krympebehandling,
sluttbehandling, dekatering,
impregnering, stopping og nupping)
hvor verdien av den ikke-trykte
vevnaden ikke overstiger 47,5% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

58.05 Håndvevde tapisserier av typene
Gobeliner, Flandern, Aubusson, Beauvais
og liknende samt håndbroderte tapisserier
(f.eks. ”petit point” og korsstings-
broderier), ferdige eller som metervarer

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

58.10 Broderier som metervare, bånd eller
motiver

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

59.01 Tekstilstoff overtrukket med naturlige
gummier eller stivelsesholdige stoffer, av
det slag som brukes til fremstilling av
bokpermer eller liknende; kalkerlerret;
preparert malerlerret; ”rullebook” og
liknende stivet tekstilstoff av det slag som
brukes til fremstilling av hatter

Fremstilling fra garn

59.02 Kordvev for dekk av høystyrkegarn av
nylon eller andre polyamider, polyestere
eller viskoserayon:

- inneholdende høyst 90 vektprosent
tekstilmaterialer

Fremstilling fra garn

- andre Fremstilling fra kjemiske materialer
eller spinnmasse

59.03 Tekstilstoff impregnert, overtrukket, Fremstilling fra garn

20 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
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belagt eller laminert med plast, unntatt
tekstilstoff som hører under posisjon 59.02

ELLER
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og etter-
behandlende operasjoner (f.eks.
rensing, bleiking, mercerisering,
varmebehandling, ruing, pressing,
anti-krympebehandling,
sluttbehandling, dekatering,
impregnering, stopping og nupping)
hvor verdien av den ikke-trykte
vevnaden ikke overstiger 47,5% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

59.04 Lineoleum, også tilskåret; gulvbelegg som
består av tekstilbunn med belegg, også
tilskåret

Fremstilling fra garn21

59.05 Tekstiltapeter:

- impregnert, overtrukket, belagt eller
laminert med gummi, plast eller andre
materialer

Fremstilling fra garn

- andre Fremstilling fra1:
- garn av kokosfibrer,
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning, eller

- kjemiske materialer eller spinn-
masse

ELLER
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og etter-
behandlende operasjoner (f.eks.
rensing, bleiking, mercerisering,
varmebehandling, ruing, pressing,
anti-krympebehandling,
sluttbehandling, dekatering,
impregnering, stopping og nupping)
hvor verdien av den ikke-trykte
vevnaden ikke overstiger 47,5% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

59.06 Gummiert tekstilstoff, unntatt tekstilstoff
som hører under posisjon 59.02:

- stoffer av trikotasje Fremstilling fra22:
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning, eller

- kjemiske materialer eller spinn-
masse

- andre stoffer fremstilt fra syntetisk
filamentgarn, inneholdende minst 90
vektprosent tekstilmaterialer

Fremstilling fra kjemiske materialer

- ellers Fremstilling fra garn

59.07 Tekstilstoff som er impregnert, over-
trukket eller belagt på annen måte, malte
teaterkulisser, atelierbaktepper eller
liknende, av tekstilvevnad

Fremstilling fra garn
ELLER
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og etter-
behandlende operasjoner (f.eks.
rensing, bleiking, mercerisering,
varmebehandling, ruing, pressing,
anti-krympebehandling,
sluttbehandling, dekatering,
impregnering, stopping og nupping)

21 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
22 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
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hvor verdien av den ikke-trykte
vevnaden ikke overstiger 47,5% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

59.08 Veker av vevde, flettede eller strikkede
tekstilmaterialer, til lamper, ovner,
tennere, lys eller liknende; gassglødenett
og rundstrikkede varer til fremstilling av
slike, også impregnerte:

- gassglødenett, impregnerte Fremstilling fra rundstrikkede varer
av gassglødenett

- andre Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

59.09 til
59.11

Tekstilvarer anvendelige til bruk i
industrien:

- pusseskiver eller ringer av annet
materiale enn filt under posisjon 59.11

Fremstilling fra garn eller fra
stoffavfall eller filler fra posisjon
63.10

- tekstilvevnad av det slag som vanligvis
brukes i maskiner til fremstilling av
papir eller til annen teknisk bruk, også
filtet, impregnert eller belagt,
rundstrikket eller i endeløs tråd med
enkel eller dobbel varp og/eller veft,
eller flat vevd med dobbel varp og/
eller veft som hører under 59.11

Fremstilling fra23:
- garn av kokosfibrer,
- av følgende materialer:
- - garn av polytetrafluor-ethylen,24

- - garn, sammensatt, av polyamid,
belagt impregnert eller dekket
med fenolharpiks,

- - garn av syntetiske tekstilfibre av
aromatiske polyamider,
fremskaffet fra poly-
kondensasjon av mfenylen-
diamin og isopatisk syre,

- - monofil av polytetrafluoro-
ethylen,2

- - garn av syntetiske tekstilfibre av
polypfenylen terephthalamide,

- - glassfibergarn, belagt med
fenolharpiks og omspunnet med
akrylgarn,2

- - blandingspolyester,
- - monofilamenter av et polyester

og en harpiks av terephtalisk
syre og 1.4 syklo-
hexanedincthanol og isopatisk
syre,

- - naturfibrer,
- - kunstige stapelfibrer, ikke kardet

eller kjemmet eller på annen
måte bearbeidd for spinning,
eller

- - kjemiske produkter eller
spinnmasse

- andre Fremstilling fra1:
- garn av kokosfiber,
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige

stapelfibrer, ikke kardet eller
kjemmet eller på annen måte
bearbeidd for spinning, eller

- kjemiske materialer eller spinn-
masse

kapittel 60 Trikoterte stoffer Fremstilling fra1:
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning, eller

- kjemiske materialer eller spinn-

23 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
24 Anvendelsen av dette materialet er begrenset til fremstillingen av vevde stoffer av det slag som brukes i maskiner til fremstilling av papir.
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masse

kapittel 61 Klær og tilbehør til klær, av trikotasje:

- fremstilt ved å sy eller på annen måte
sette sammen, to eller flere deler av
trikotasjestoff som enten er tilskåret
eller fremstilt direkte til sin endelige
form

Fremstilling fra garn1 25

- andre Fremstilling fra1:
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibre, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning, eller

- kjemiske materialer eller spinn-
masse

ex kapittel
62

Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje;
unntatt:

Fremstilling fra garn 1 2

ex 62.02,
ex 62.04,
ex 62.06,
ex 62.09 og
ex 62.11

Klær til damer, piker og småbarn og
tilbehør til klær til småbarn, brodert

Fremstilling fra garn2

ELLER
Fremstilling fra ubrodert vevnad,
forutsatt at verdien til den ubroderte
vevnaden ikke overstiger 40% av
ferdigvarens pris fra fabrikk2

ex 62.10 og
ex 62.16

Brannsikre klær av vevnader belagt
med en folie av aluminisert polyester

Fremstilling fra garn2

ELLER
Fremstilling fra ubelagt vevnad,
forutsatt at verdien til den ubelagte
vevnaden ikke overstiger 40% av
ferdigvarens pris fra fabrikk2

62.13 og
62.14

Lommetørklær, sjal, skjerf, halstørklær,
mantiljer, slør, og liknende varer:

- broderte Fremstilling fra ubleiket enkelt
garn1 2

ELLER
Fremstilling fra ubrodert vevnad,
forutsatt at verdien til den ubroderte
vevnaden ikke overstiger 40% av
ferdigvarens pris fra fabrikk2

- andre Fremstilling fra ubleiket enkelt
garn1 2

ELLER
Trykking samt minst to
forberedende eller ferdig- og
etterbehandlende operasjoner
(f.eks. rensing, bleiking,
mercerisering, varmebehandling,
ruing, pressing, anti-
krympebehandling, sluttbehandling,
dekatering, impregnering, stopping
og nupping) hvor verdien av den
ikke-trykte vevnaden ikke
overstiger 47,5% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

62.17 Annet ferdig tilbehør til klær; deler til klær
eller deler til tilbehør til klær, unntatt deler
som hører under posisjon 62.12:

- broderte Fremstilling fra garn2

ELLER
Fremstilling fra ubrodert vevnad,
forutsatt at verdien til den ubroderte
vevnaden ikke overstiger 40% av
ferdigvarens pris fra fabrikk1

- brannsikre klær av vevnader belagt Fremstilling fra garn1

25 Se Innledende Anmerkning 6.
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med en folie av aluminisert polyester ELLER
Fremstilling fra ubelagt vevnad,
forutsatt at verdien til den ubelagte
vevnaden ikke overstiger 40% av
ferdigvarens pris fra fabrikk26

- innleggsstoff til snipper og mansjetter,
ferdig tilskåret

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

- andre Fremstilling fra garn1

ex kapittel
63

Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte
klær og andre brukte tekstilvarer; filler;
unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

63.01 til
63.04

Tepper og pledd, sengelinnet m.v.;
gardiner m.v.; andre utstyrsvarer:

- av filt, og av fiberduk (”non-wovens”) Fremstilling fra27

- naturfibrer, eller
- kjemiske materialer eller spinn-

masse

- andre:

- - broderte Fremstilling fra ubleiket enkelt
garn1 28

ELLER
Fremstilling fra ubrodert stoff,
(annet enn trikotert) forutsatt at
verdien av det ubroderte stoffet
ikke overstiger 40% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

- - ellers Fremstilling fra ubleiket enkelt
garn1 3

63.05 Sekker og poser, av det slag som brukes
som emballasje

Fremstilling fra2:
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning, eller

- kjemiske materialer eller spinn-
masse

63.06 Presenninger og markiser; telt; seil til
båter, seilbrett eller seilvogner;
campingartikler:

- av fiberduk (”nonwovens”) Fremstilling fra:29 30

- naturfibrer, eller
- kjemiske materialer eller spinn-

masse

- andre Fremstilling fra ubleiket enkelt
garn1 2

63.07 Andre ferdige varer, herunder snittmønstre Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

63.08 Sett som består av vevnader og garn, også
med tilbehør, til fremstilling av tepper,

Opprinnelsesregelen som gjelder
for hver enkelt artikkel i settet må

26 Se Innledende Anmerkning 6.
27 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
28 Når det gjelder varer av trikotasje, unntatt elastikktrikotasje eller gummiert trikotasje, fremstilt ved å sy eller sette sammen deler av trikotert stoff
(tilskåret eller trikotert til riktig form), se Innledende Anmerkning 6.
29 Se Innledende Anmerkning 6.
30 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.
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tapisserier, broderte bordduker eller
servietter, eller liknende tekstilvarer, i
pakninger for detaljsalg

være oppfylt. Imidlertid kan
ikke-opprinnelsesprodukter inngå i
settet dersom deres verdi ikke
overstiger 15% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

ex kapittel
64

Fottøy, gamasjer og liknende; unntatt: Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon unntatt fra
sammensatte deler bestående av
fottøyoverdeler påsatt bindsåle eller
andre bunndeler fra posisjon 64.06

64.06 Deler til fottøy (herunder overdeler, også
om de er festet til andre såler enn ytter-
såler); løse innleggssåler, kippekapper og
liknende innlegg; gamasjer, leggings og
liknende varer samt deler dertil

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
65

Hodeplagg og deler dertil; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

65.03 Hatter og andre hodeplagg av filt, fremstilt
av de hatteemner som hører under posisjon
65.01, også fôrede eller garnerte

Fremstilling fra garn eller tekstil-
fibrer1

65.05 Hatter og andre hodeplagg av trikotasje
eller av blonder, kniplinger, filt eller andre
tekstilmetervarer (men ikke strimler), også
fôrede eller garnerte; hårnett av ethvert
materiale, også fôrede eller garnerte

Fremstilling fra garn eller tekstil-
fibrer1

ex kapittel
66

Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sitte-
stokker, sveper, ridepisker og deler dertil;
unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

66.01 Paraplyer og parasoller (herunder stokk-
paraplyer, hageparasoller og liknende)

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

kapittel 67 Bearbeidde fjær og dun samt varer derav;
kunstige blomster; varer av menneskehår

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
68

Varer av stein, gips, sement, asbest,
glimmer eller liknende materialer; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 68.03 Varer av naturlig eller agglomerert skifer Fremstilling fra bearbeidd skifer

ex 68.12 Varer av asbest; varer av blandinger på
basis av asbest eller av blandinger på basis
av asbest og magnesiumkarbonat

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon

ex 68.14 Varer av glimmer; herunder agglomerert
eller rekonstruert glimmer, på underlag av
papir, papp eller andre materialer

Fremstilling fra bearbeidd glimmer
(herunder agglomerert eller
rekonstruert glimmer)

kapittel 69 Keramiske produkter Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
70

Glass og glassvarer; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 70.03,
ex 70.04 og
ex 70.05

Glass med et ikke-reflekterende belegg Fremstilling fra materialer fra
posisjon 70.01

70.06 Glass som hører under posisjon 70.03,
70.04 eller 70.05, bøyd, med bearbeidde
kanter, gravert, gjennomhullet, emaljert
eller bearbeidd på annen måte, men ikke
innrammet eller i forbindelse med andre
materialer:

- glassplate substrat belagt med
dielektrisk tynn film i halvleder

Fremstilling fra ikke-belagt
glassplate substrat fra posisjon
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kvalitet, i samsvar med SEMII
standarder31

70.06

- andre Fremstilling fra materialer fra
posisjon 70.01

70.07 Sikkerhetsglass som består av herdet eller
laminert glass

Fremstilling fra materialer fra
posisjon 70.01

70.08 Isolasjonsglass som består av flere lag Fremstilling fra materialer fra
posisjon 70.01

70.09 Speil av glass, med eller uten ramme,
herunder kjørespeil og liknende

Fremstilling fra materialer fra
posisjon 70.01

70.10 Ballonger, flasker, flakonger, krukker,
ampuller og andre beholdere, av glass,
av det slag som brukes til transport eller
emballering av varer; konserveringsglass;
propper, lokk og andre lukkeanordninger,
av glass

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon
ELLER
Sliping av glassgjenstander,
forutsatt at verdien av det uslipte
glasset ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

70.13 Husholdnings- og toalettartikler, kontor-
utstyr, innendørs dekorasjonsgjenstander
eller liknende, av glass (unntatt varer som
hører under posisjon 70.10 eller 70.18)

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon
ELLER
Sliping av glassgjenstander,
forutsatt at verdien av det uslipte
glasset ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk
ELLER
Dekorering utført for hånd (unntatt
silketrykk) av munnblåste glass-
gjenstander, forutsatt at deres verdi
ikke overstiger 50% av ferdig-
varens pris fra fabrikk

ex 70.19 Varer av glassfibrer (annet enn garn) Fremstilling fra:
- ufargede lunter, forgarn, garn og

oppskårne bunter, eller
- glassull

ex kapittel
71

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

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 71.01 Natur- eller kulturperler, som av
transporthensyn er midlertidig trædd på
snor

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 71.02,
ex 71.03 og
ex 71.04

Bearbeidde edle eller halvedle steiner
(naturlige, syntetiske eller rekonstruerte)

Fremstilling fra ubearbeidde edle
eller halvedle steiner

71.06, 71.08
og 71.10

Edle metaller:

- ubearbeidde Fremstilling fra materialer som ikke
tarifferes under posisjon 71.06,
71.08 eller 71.10
ELLER
Elektrolytisk, termisk eller kjemisk
separering av edle metaller fra
posisjon 71.06, 71.08 eller 71.10
ELLER
Legering av edle metaller fra
posisjon 71.06, 71.08 eller 71.10,
med hverandre eller med uedelt
metall

- halvfabrikata, eller i pulverform Fremstilling fra ubearbeidd edelt
metall

ex 71.07, Metaller plettert med edelt metall, som Fremstilling fra metaller belagt med

31 SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated
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ex 71.09 og
ex 71.11

halvfabrikata ubearbeidde edle metaller

71.16 Varer av natur- eller kulturperler eller av
edle eller halvedle steiner (naturlige,
syntetiske eller rekonstruerte)

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

71.17 Andre smykkevarer (bijouterivarer) Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon
ELLER
Fremstilling fra uedle metalldeler,
uten belegg av edle metaller,
forutsatt at verdien av alle anvendte
materialer ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

ex kapittel
72

Jern og stål; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

72.07 Halvfabrikater av jern eller ulegert stål Fremstilling fra materialer fra
posisjonene 72.01, 72.02, 72.03,
72.04 eller 72.05

72.08 til
72.16

Flatvalsede produkter, stenger og profiler,
av jern eller ulegert stål

Fremstilling fra blokker (ingots)
eller andre ubearbeidde former
fra posisjon 72.06

72.17 Tråd av jern eller ulegert stål Fremstilling fra halvfabrikat-
materialer fra posisjon 72.07

ex 72.18,
72.19 til
72.22

Halvfabrikater, flatvalsede produkter,
stenger og profiler av rustfritt stål

Fremstilling fra blokker (ingots)
eller andre ubearbeidde former fra
posisjon 72.18

72.23 Tråd av rustfritt stål Fremstilling fra halvfabrikat-
materialer fra posisjon 72.18

ex 72.24,
72.25 til
72.28

Halvfabrikater, flatvalsede produkter,
varmvalsede stenger, i uregelmessige
oppkveilede ringer eller ruller; profiler av
annet legert stål; hule borstenger av legert
eller ulegert stål

Fremstilling fra blokker (ingots)
eller andre ubearbeidde former fra
posisjon 72.06, 72.18 eller 72.24

72.29 Tråd av annet legert stål Fremstilling fra halvfabrikat-
materialer fra posisjon 72.24

ex kapittel
73

Varer av jern eller stål; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 73.01 Spundveggjern Fremstilling fra materialer fra
posisjon 72.06

73.02 Følgende skinnemateriell av jern eller stål,
til jernbaner eller sporveger: skinner,
motskinner og tannskinner, sporveksel-
tunger, sporkryss, sporvekselstag og andre
deler til sporveksler, sviller, lasker,
skinnestoler, stolkiler, underlagsplater,
klemplater, traversjern og annet spesielt
materiell til sammenføyning eller festing
av skinner

Fremstilling fra materialer fra
posisjon 72.06

73.04,
73.05 og
73.06

Rør og hule profiler, av jern (unntatt
støpejern) eller stål

Fremstilling fra materialer fra
posisjon 72.06, 72.07, 72.18 eller
72.24

ex 73.07 Rørdeler (fittings) av rustfritt stål (ISO No.
X5CrNiMo 1712) bestående av flere
komponenter

Dreiing, boring, brotsjing,
gjenging, avgrading og sandblåsing
av smidde emner, hvor verdien av
emnene ikke overstiger 35% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

73.08 Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt
prefabrikkerte bygninger som hører under
posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer
og bruseksjoner, sluseporter, tårn, master,
tak, taksperrer, dører og vinduer samt

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan ikke sveisede
profiler fra posisjon 73.01 benyttes
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rammer og karmer dertil og dørterskler,
skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av
jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør
og liknende av jern eller stål, bearbeidde
til bruk i konstruksjoner

ex 73.15 Snøkjettinger Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer fra posisjon
73.15 ikke overstiger 50% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

ex kapittel
74

Kobber og varer derav; unntatt: Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

74.01 Kobbermatte; sementkobber (utfelt
kobber)

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

74.02 Uraffinert kobber; kobberanoder for
elektrolytisk raffinering

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

74.03 Raffinert kobber og kobberlegeringer, i
ubearbeidd form:

- raffinert kobber Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

- kobberlegeringer og raffinert kobber
inneholdende andre elementer

Fremstilling fra raffinert kobber,
ubearbeidd, eller avfall og skrap av
kobber

74.04 Avfall og skrap av kobber Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

74.05 Kobberforlegeringer Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
75

Nikkel og varer derav; unntatt: Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

75.01 til
75.03

Nikkelmatte, nikkeloksidsintere og andre
mellomprodukter ved fremstilling av
nikkel; ubearbeidd nikkel; avfall og skrap
av nikkel

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
76

Aluminium og varer derav; unntatt: Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

76.01 Ubearbeidd aluminium Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

ELLER
Fremstilling ved termisk eller
elektrolytisk behandling av ulegert
aluminium eller avfall og skrap av
aluminium

76.02 Avfall og skrap av aluminium Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 76.16 Varer av aluminium, unntatt duk, netting,
gitter og liknende varer (herunder endeløse
bånd) av aluminiumtråd, og strekkmetall

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, imidlertid kan duk,
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av aluminium netting, gitter og liknende varer
(herunder endeløse bånd) av
aluminiumtråd, eller strekk-
metall av aluminium benyttes,
og

- verdien av alle anvendte
materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

kapittel 77 (Dette kapittel er reservert for eventuell
fremtidig bruk i ”Harmonized System”)

ex kapittel
78

Bly og varer derav; unntatt: Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

78.01 Ubearbeidd bly:

- raffinert bly Fremstilling fra ”blokkbly” eller
”verkbly”

- annet Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan avfall og skrap fra
posisjon 78.02 ikke benyttes

78.02 Avfall og skrap av bly Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
79

Sink og varer derav; unntatt: Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

79.01 Ubearbeidd sink Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan avfall og skrap fra
posisjon 79.02 ikke benyttes

79.02 Avfall og skrap av sink Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
80

Tinn og varer derav; unntatt: Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

80.01 Ubearbeidd tinn Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan avfall og skrap fra
posisjon 80.02 ikke benyttes

80.02 og
80.07

Avfall og skrap av tinn; andre varer av tinn Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

kapittel 81 Andre uedle metaller; cermeter; varer
derav:

- andre uedle metaller, bearbeidde; varer
derav

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer som ikke
skifter posisjon ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

- andre Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex kapittel
82

Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og
gafler av uedelt metall; deler dertil av
uedelt metall; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

82.06 Verktøy og redskaper fra to eller flere av Fremstilling hvor alle anvendte
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posisjonene 82.02 - 82.05, pakket i sett for
detaljsalg

materialer tarifferes under andre
posisjoner enn 82.02 til 82.05.
Imidlertid kan verktøy og redskaper
fra posisjonene 82.02 til 82.05 være
bestanddeler i settet forutsatt at
deres verdi ikke overstiger 15% av
settets pris fra fabrikk

82.07 Utskiftbart verktøy for håndverktøy, også
mekaniske, eller for verktøymaskiner
(f.eks. for pressing, preging, stansing,
gjenging, boring, rømming, brotsjing,
fresing, dreiing eller skrutrekking),
herunder trekkskiver eller pressdyser for
metall, samt verktøy for berg- eller
jordboring

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

82.08 Kniver og knivblad for maskiner eller
mekaniske redskaper

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

ex 82.11 Kniver, med skjærende egg, også
sagtakket, unntatt kniver under posisjon
82.08

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan knivblad og skaft av
uedelt metall anvendes

82.14 Andre skjære- og klipperedskaper (f.eks.
hårklippere, kløyve-, hogge- og hakke-
redskaper for slaktere eller til
kjøkkenbruk, papirkniver); artikler og sett
for manikyr eller pedikyr (herunder
neglefiler)

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan skaft av uedelt
metall anvendes

82.15 Skjeer, gafler, øser, sleiver, hullsleiver,
kakespader, fiske- og smørkniver, sukker-
klyper og liknende husholdningsartikler

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan skaft av uedelt
metall anvendes

ex kapittel
83

Forskjellige varer av uedelt metall;
unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 83.02 Andre beslag og liknende varer til
bygninger, og automatiske dørlukkere

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan de andre materialene
under posisjon 83.02 anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
20% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 83.06 Statuetter og andre pyntegjenstander av
uedelt metall

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan de andre materialene
under posisjon 83.06 anvendes
dersom deres verdi ikke overstiger
30% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex kapitel
84

Kjernereaktorer, kjeler, maskiner,
apparater og mekaniske redskaper samt
deler dertil; unntatt:

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 84.01 Brenselelementer for kjernereaktorer Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon32

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.02 Kjeler for vanndamp eller annen damp
(unntatt sentralvarmtvannskjeler som

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke

32 Denne regel skal gjelde til og med 31. desember 2005
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Også kan produsere lavtrykksdamp);
hetvannskjeler

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.03 og
ex 84.04

Sentralvarmekjeler, unntatt kjeler som
hører under posisjon 84.02, og hjelpe-
apparater for sentralvarmekjeler

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer tarifferes under andre
posisjoner enn 84.03 eller 84.04

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.06 Dampturbiner Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.07 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med
gnisttenning og med frem- og tilbake-
gående eller roterende stempel

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.08 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med
kompresjonstenning (diesel- eller semi-
dieselmotorer)

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.09 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis
kan brukes til motorer som hører under
posisjon 84.07 eller 84.08

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.11 Turbojetmotorer, turbopropmotorer og
andre gassturbiner

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.12 Andre kraftmaskiner og motorer Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 84.13 Rotasjonspumper Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 84.14 Industrielle vifter, blåsere og liknende Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.15 Luftkondisjoneringsapparater som består
av en motordrevet vifte og elementer for
endring av temperatur og fuktighet,
herunder slike apparater der fuktigheten
ikke kan reguleres særskilt

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.18 Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller
fryseutstyr også elektriske; varmepumper,
unntatt luftkondisjoneringsapparater som
hører under posisjon 84.15

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- hvor verdien av alle anvendte
ikke-opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 84.19 Apparater for tre, papirmasse og
pappindustrien

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
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av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som ikke
skifter posisjon utgjør høyst
25% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

pris fra fabrikk

84.20 Kalandrer og andre valsemaskiner, unntatt
valsemaskiner for metall eller glass, samt
valser dertil

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som ikke
skifter posisjon utgjør høyst
25% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.23 Vekter og veieinnretninger (unntatt slike
som er følsomme for 50 mg eller mindre)
herunder telle- og kontrollvekter; lodder til
vekter, alle slags

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.25 til
84.28

Maskiner for løfting, håndtering, lasting
eller lossing

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som
tarifferes under posisjon 84.31
utgjør høyst 10% av ferdig-
varens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.29 Bulldosere, angeldosere, veghøvler,
skrapemaskiner, mekaniske skyfler,
gravemaskiner, lastemaskiner, stampe-
maskiner og vegvalser, med egen
framdrift:

- vegvalser Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

- andre Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som
tarifferes under posisjon 84.31
utgjør høyst 10% av ferdig-
varens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.30 Andre maskiner og apparater for flytting,
planering, skraping, graving, stamping,
valsing, utvinning eller boring av jord,
mineraler eller malmer; påledrivere og
påleopptrekkere; snøploger og snøfresere

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som
tarifferes under posisjon 84.31
utgjør høyst 10% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 84.31 Deler til mekanisk drevne vegvalser Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
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40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.39 Maskiner og apparater for fremstilling av
papirmasse av cellulosefibermaterialer
eller for fremstilling eller etterbehandling
av papir eller papp

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som ikke
skifter posisjon utgjør høyst
25% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.41 Andre maskiner og apparater for videre
bearbeiding av papirmasse, papir eller
papp, herunder alle slags papir- og papp-
skjæremaskiner og -apparater

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som ikke
skifter posisjon utgjør høyst
25% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.44 til
84.47

Maskiner fra disse posisjoner til bruk i
tekstilindustrien

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 84.48 Hjelpemaskiner og -apparater til maskiner
under posisjon 84.44 og 84.45

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.52 Symaskiner, unntatt symaskiner for
hefting av bøker under posisjon 84.40;
møbler, stativer og deksler spesielt
innrettet for symaskiner, symaskinnåler:

- symaskiner (kun spolesøm) hvor
overdelens vekt er høyst 16 kg uten
motor eller 17 kg med motor

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle ikke-
opprinnelsesmaterialer som er
anvendt ved monteringen av
overdelen (uten motor) ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer, og

- mekanismer for
overtrådtilførsel, gripere med
betjenings-mekanismer og
styreorganer for sik-sak sting,
allerede er opprinnelses-
produkter

- andre Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.56 til
84.66

Verktøymaskiner og maskiner samt deler
og tilbehør som hører under posisjonene
84.56 til 84.66

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.69 til
84.72

Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner,
regnemaskiner, automatiske data-
behandlingsmaskiner, duplikatorer, stifte-
maskiner)

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.80 Formrammer for metallstøping; under-
lagsplater til støpeformer; støpeform-

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
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modeller; støpeformer for metall (unntatt
kokiller til støping av blokker (ingots)),
metallkarbider, glass, mineralske
materialer, gummi eller plast

50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.82 Kule- eller rullelagre Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

84.84 Pakninger av metallplater i forbindelse
med andre materialer eller av to eller flere
lag av metall; sett eller utvalg av
pakninger av forskjellige slags materialer,
pakket i poser, konvolutter eller liknende;
mekaniske pakninger

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

84.85 Deler til maskiner og apparater, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted i dette kapittel,
og som ikke er utstyrt med elektriske
forbindelsesdeler, isolatorer, spoler,
kontakter eller andre elektriske
innretninger

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex kapittel
85

Elektriske maskiner, apparater og
materiell, samt deler dertil; apparater for
opptak eller gjengivelse av lyd og
apparater for opptak eller gjengivelse av
bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og
tilbehør til slike apparater; unntatt:

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.01 Elektriske motorer og generatorer (unntatt
generatoraggregater)

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som
tarifferes under posisjon 85.03
utgjør høyst 10% av ferdig-
varens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.02 Elektriske generatoraggregater og
roterende, elektriske omformere

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som
tarifferes under posisjonene
85.01 eller 85.03 til sammen
utgjør høyst 10% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 85.04 Elektriske transformatorer for elektroniske
databehandlingsmaskiner

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 85.18 Mikrofoner og stativer dertil; høyttalere,
også med kabinett; elektriske
hørefrekvensforsterkere; elektriske
lydforsterkeranlegg

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.19 Platespillere uten innebygd forsterker
(”record decks”), andre platespillere,
kassettspillere og andre apparater for
gjengivelse av lyd, uten utstyr for opptak

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk
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av lyd og
- verdien av alle anvendte ikke-

opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

85.20 Magnetiske lydbåndopptakere og andre
apparater for opptak av lyd, også med
utstyr for gjengivelse av lyd

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.21 Apparater for opptak eller gjengivelse av
videosignaler, også med innebygd
videotuner

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.22 Deler og tilbehør som utelukkende eller
fortrinnsvis kan brukes til apparater som
hører under posisjonene 85.19 til 85.21

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

85.23 Preparert, uinnspilt materiell for opptak av
lyd eller liknende opptak av andre
fenomener, unntatt varer som hører under
kapittel 37

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

85.24 Plater, bånd og annet innspilt materiell
med lyd eller andre fenomener, herunder
matriser for fremstilling av grammofon-
plater, men unntatt varer som hører under
kapittel 37:

- matriser for fremstilling av
grammofonplater

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

- andre Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som
tarifferes under posisjon 85.23
utgjør høyst 10% av ferdig-
varens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.25 Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi,
radiokringkasting eller fjernsyn, også
sammenbygd med mottakere eller
apparater for opptak eller gjengivelse av
lyd; fjernsynskameraer; videokameraer for
stillbilder og andre videokameraopptakere

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.26 Radarapparater, radionavigasjonsapparater
og radiofjernstyringsapparater

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk
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opprinnelsesmaterialer

85.27 Mottakere for radiotelefoni, radiotelegrafi
eller radiokringkasting, også kombinert i
felles kabinett eller kasse med apparater
for opptak eller gjengivelse av lyd eller
med et ur

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.28 Mottakere for fjernsyn, også med inne-
bygde radiomottakere for kringkasting
eller med apparater for opptak eller
gjengivelse av lyd eller videosignaler;
videomonitorer og videoprojektorer

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.29 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis
kan brukes til apparater som hører under
posisjonene 85.25 til 85.28:

- som utelukkende eller fortrinnsvis kan
brukes til apparater for opptak eller
gjengivelse av videosignaler

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

- andre Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.35 og
85.36

Elektriske apparater til å slutte, bryte,
sikre eller forbinde elektriske strømkretser

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som
tarifferes under posisjon 85.38
utgjør høyst 10% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.37 Plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter
og liknende, utstyrt med to eller flere
apparater som hører under posisjon 85.35
eller 85.36, for elektrisk kontroll eller
fordeling av elektrisitet, også med
instrumenter eller apparater som hører
under kapittel 90, samt numeriske
kontrollapparater, unntatt velgere som
hører under posisjon 85.17

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som
tarifferes under posisjon 85.38
utgjør høyst 10% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 85.41 Dioder, transistorer og liknende halv-
lederkomponenter, unntatt ikke oppdelte
skiver (”wafers”)

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

85.42 Elektroniske, integrerte kretser og
elektroniske mikrobyggeelementer

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk
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- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som
tarifferes under posisjon 85.41
eller 85.42 til sammen utgjør
høyst 10% av ferdigvarens pris
fra fabrikk

85.44 Isolert (herunder lakkert eller anodisert)
tråd, kabel (herunder koaksialkabel) og
andre isolerte, elektriske ledere, også med
forbindelsesdeler; optiske fiberkabler
sammensatt av fibrer som er skjermet fra
hverandre, også med forbindelsesdeler

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

85.45 Kullelektroder, kullbørster, lampekull,
batterikull og andre varer av kull, også
med metall, av det slag som brukes til
elektriske formål

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

85.46 Elektriske isolatorer, uansett materiale Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

85.47 Isolasjonsdetaljer (unntatt isolatorer som
tarifferes under posisjon 85.46) til
elektriske maskiner, apparater eller til
elektrisk materiell, som består helt av
isolerende materiale, bortsett fra mindre
komponenter av metall (f.eks. gjengede
hylser, muffer og liknende) som er istøpt
utelukkende for sammenføyning;
elektriske ledningsrør og forbindelsesdeler
dertil, av uedelt metall fôret med
isolerende materiale

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

85.48 Avfall og skrap fra galvaniske elementer,
batterier og elektriske akkumulatorer;
brukte galvaniske elementer og batterier
samt brukte elektriske akkumulatorer;
elektriske deler til maskiner eller
apparater, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted i dette kapittel

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex kapittel
86

Lokomotiver, vogner og annet rullende
materiell for jernbaner eller sporveier samt
deler dertil; stasjonært materiell for
jernbaner eller sporveier samt deler dertil;
mekanisk (herunder elektromekanisk)
trafikkreguleringsutstyr av alle slag;
unntatt:

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

86.08 Stasjonært materiell for jernbaner eller
sporveger; mekanisk (herunder elektro-
mekanisk) signal-, sikkerhets- eller
trafikkreguleringsutstyr for jernbaner,
sporveger, veger, gater, elver, kanaler,
parkeringsplasser, havneanlegg eller
flyplasser; deler til ovennevnte materiell
og utstyr

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
87

Kjøretøyer samt deler og tilbehør dertil,
unntatt rullende materiell for jernbaner og
sporveger; unntatt:

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

87.09 Trucker med egen fremdriftsmotor, ikke
utstyrt med løfte- eller håndteringsutstyr,
av den type som brukes i fabrikker, lagre,
havneområder eller flyplasser for korte
transporter av gods; traktorer av den type
som brukes på jernbaneperronger; deler til
kjøretøyer som tarifferes under denne
posisjon

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

87.10 Tanks og andre motordrevne, pansrede Fremstilling hvor: Fremstilling hvor verdien av alle
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stridsvogner, også utstyrt med våpen, samt
deler til slike kjøretøyer

- alle anvendte materialer skifter
posisjon, og

- verdien av alle anvendte
materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

87.11 Motorsykler (herunder mopeder) og sykler
med hjelpemotor, med eller uten sidevogn;
sidevogner:

- med stempeldrevet forbrenningsmotor
med sylindervolum:

- - høyst 50 cm3 Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 20% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

- - over 50 cm3 Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

- andre Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 87.12 Sykler uten kulelagre Fremstilling fra materialer som ikke
tarifferes under posisjon 87.14

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

87.15 Barnevogner og deler dertil Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

87.16 Tilhengere og semitrailere; andre
kjøretøyer uten mekanisk drivanordning;
deler dertil

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
88

Luftfartøyer, romfartøyer og deler dertil;
unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 88.04 Roterende fallskjermer, ”rotochutes” Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 88.04

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

88.05 Utskytingsutstyr for luftfartøyer;
innbremsingsutstyr for fly til bruk ombord
i hangarskip eller liknende utstyr;
stasjonære flytreningsmaskiner; deler til
ovennevnte varer

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk
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kapittel 89 Skip, båter og annet flytende materiell Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan ikke skrog fra
posisjon 89.06 anvendes

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex kapittel
90

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

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

90.01 Optiske fibrer og optiske fiberbunter;
optiske fiberkabler, unntatt de som hører
under posisjon 85.44; ark og plater av
polariserende materiale; linser (herunder
kontaktlinser), prismer, speil og andre
optiske elementer, av ethvert materiale,
uinnfattede, unntatt slike elementer av
ikke-optisk bearbeidd glass

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.02 Linser, prismer, speil og andre optiske
elementer, av ethvert materiale, innfattede,
som utgjør deler eller tilbehør til
instrumenter eller apparater, unntatt slike
elementer av ikke-optisk bearbeidd glass

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.04 Briller, beskyttelsesbriller og liknende,
korrigerende, beskyttende eller andre

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex 90.05 Kikkerter (monokulære og binokulære), og
andre optiske teleskoper samt stativer til
slike, unntatt astronomiske prisme-
teleskoper og stativer til slike

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 90.06 Fotoapparater (unntatt filmopptakere);
lynlysapparater og lynlyspærer andre enn
elektrisk tennende

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

90.07 Filmopptakere og filmfremvisere, med
eller uten innebygget apparat for opptak
eller gjengivelse av lyd

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

90.11 Optiske mikroskoper, herunder
mikroskoper for fotomikrografi,
kinefotomikrografi eller mikroprojeksjon

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk
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opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

ex 90.14 Andre navigasjonsinstrumenter og
-apparater

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.15 Geodetiske (herunder fotogrammetriske),
hydrografiske, oseanografiske,
hydrologiske, meteorologiske eller
geofysiske instrumenter og apparater,
unntatt kompasser; avstandsmålere

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.16 Vekter følsomme for 5 cg eller mindre,
også med lodder

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.17 Tegne-, risse- og regneinstrumenter (f.eks.
tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere,
tegne- og rissebestikk, regnestaver,
regneskiver); instrumenter for
lengdemåling til bruk i hånden (f.eks.
målestokker og -bånd, mikrometermål, alle
slags lærer), ikke nevnt eller innbefattet
annet sted i dette kapittel

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.18 Instrumenter og apparater til medisinsk,
kirurgisk, dental eller veterinær bruk, her-
under scintigrafer, andre
elektromedisinske apparater og
instrumenter for synsprøving:

- tannlegestoler med innebygd tannlege-
utstyr eller spyttefontener

Fremstilling fra materialer fra
enhver posisjon, herunder andre
materialer fra posisjon 90.18

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

- andre Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

90.19 Mekano-terapeutisk utstyr;
massasjeapparater; psykotekniske
apparater; apparater for oson-, surstoff-
eller aerosolterapi samt apparater for
kunstig åndedrett eller andre terapeutiske
pusteapparater

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

90.20 Annet pusteutstyr og gassmasker, unntatt
beskyttelsesmasker som verken har
mekaniske deler eller utskiftbare filtre

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 25% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

90.24 Maskiner og apparater for prøving av
hardhet, styrke, trykkfasthet, elastisitet
eller andre mekaniske egenskaper hos
materialer (f.eks. metaller, tre, tekstiler,
papir, plast)

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.25 Flytevekter (aerometre, densimetre) og
liknende instrumenter basert på
flyteprinsippet, termometre, pyrometre,
barometre, hygrometre og psykrometre,
også med registreringsutstyr samt
kombinasjoner av slike instrumenter

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.26 Instrumenter og apparater for måling eller
kontroll av gjennomstrømning, nivå, trykk
eller andre variable forhold ved væsker

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
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eller gasser (f.eks. gjennomstrømnings-
målere, nivåmålere, manometre,
varmemålere), unntatt instrumenter og
apparater som hører under posisjon 90.14,
90.15, 90.28 eller 90.32

fabrikk

90.27 Instrumenter og apparater for fysiske eller
kjemiske analyser (f.eks. polarimetre,
refraktometre, spektrometre, gass- eller
røykanalyseapparater); instrumenter
og apparater for måling eller kontroll av
viskositet, porøsitet, utvidelse, overflate-
spenning eller liknende; instrumenter og
apparater for måling eller kontroll av
varme-, lyd- eller lysmengder (herunder
eksponeringsmålere); mikrotomer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.28 Forbruks- og produksjonsmålere for
gasser, væsker eller elektrisitet, herunder
justeringsmålere for nevnte målere:

- deler og tilbehør Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

- andre Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

90.29 Omdreiningstellere, produksjonstellere,
taksametre, kilometertellere, skritt-tellere
og liknende; hastighetsmålere og tacho-
metre, unntatt de som hører under posisjon
90.14 eller 90.15; stroboskoper

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.30 Oscilloskoper, spektralanalysatorer og
andre instrumenter og apparater for måling
eller kontroll av elektriske mengder,
unntatt måleapparater som hører under
posisjon 90.28; instrumenter og apparater
for måling eller registrering av alfa-, beta-,
gamma- eller røntgenstråler, kosmiske
eller andre ioniserende stråler

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.31 Instrumenter, apparater og maskiner for
måling eller kontroll, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted i dette kapittel;
profilprojektorer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.32 Instrumenter og apparater for automatisk
regulering eller kontroll

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

90.33 Deler og tilbehør (ikke nevnt eller
innbefattet annet sted i dette kapittel) til
maskiner, instrumenter eller apparater som
hører under kapittel 90

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex kapittel
91

Ur og deler dertil; unntatt: Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

91.05 Andre ur Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk
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opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

91.09 Andre komplette og sammensatte urverk Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke
overstiger verdien av anvendte
opprinnelsesmaterialer

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

91.10 Komplette urverk, usammensatte eller
delvis sammensatte (urverksett);
ukomplette urverk, sammensatte; råurverk

Fremstilling hvor:
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk,
og

- uten å overstige ovennevnte
verdibegrensning, verdien av
anvendte materialer som
tarifferes under posisjon 91.14
utgjør høyst 10% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

91.11 Urkasser og deler dertil, til ur som hører
under posisjon 91.01 eller 91.02

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

91.12 Andre urkasser og liknende kasser til
andre varer som hører under dette kapittel,
samt deler dertil

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 40%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 30% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

91.13 Urarmbånd og deler dertil:

- av uedelt metall, også belagt, eller
plettert med edelt metall

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

- andre Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

kapittel 92 Musikkinstrumenter; deler
og tilbehør til slike instrumenter

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
40% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

kapittel 93 Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør
dertil

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex kapittel
94

Møbler; sengebunner og sengeutstyr,
som f.eks. madrasser, puter og liknende
stoppede varer; lamper og annet
belysningsutstyr, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted; lysskilt og liknende;
prefabrikkerte bygninger; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk

ex 94.01 og
ex 9403

Møbler av uedelt metall, trukket med
ustoppet bomullsvevnad av vekt høyst 300
g. pr. m2

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon
ELLER
Fremstilling fra tøystykke av
bomull allerede tilformet ferdig til
bruk fra posisjon 94.01 eller 94.03,
forutsatt at:
- dens verdi ikke overstiger 25%

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke
overstiger 40% av ferdigvarens
pris fra fabrikk
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av ferdigvarens pris, og
- alle andre anvendte materialer

allerede er
opprinnelsesprodukter og
tarifferes under andre posisjoner
enn 94.01 eller 94.03

94.05 Lamper og annet belysningsutstyr,
herunder søkelys og lyskastere samt deler
dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet
sted; lysskilt og liknende som har en fast
montert lyskilde, samt deler dertil ikke
nevnt eller innbefattet annet sted

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

94.06 Prefabrikerte bygninger Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

ex kapittel
95

Leketøy, spill og sportsartikler samt deler
og tilbehør dertil; unntatt:

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

95.03 Annet leketøy; miniatyrmodeller og
liknende modeller til hobbybruk, også
mekaniske; puslespill, alle slags

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

ex 95.06 Golfkøller og deler dertil Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan grovt tildannede
blokker til fremstilling av
golfkøllehoder anvendes

ex kapittel
96

Forskjellige varer; unntatt: Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon

ex 96.01 og
ex 96.02

Varer av animalske, vegetabilske eller
mineralske utskjæringsmaterialer

Fremstilling fra bearbeidd
utskjæringsmateriale fra samme
Posisjon

ex 96.03 Koster og børster, pensler og liknende
(unntatt sopelimer og liknende og børster
laget av hår fra mår eller ekorn),
mekaniske gulvfeieapparater uten motor,
malerputer og -ruller; naler (unntatt
glattruller)

Fremstilling hvor verdien av alle
anvendte materialer ikke overstiger
50% av ferdigvarens pris fra
fabrikk

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

Opprinnelsesregelen som gjelder
for hver enkelt artikkel må være
oppfylt. Imidlertid kan ikke-
opprinnelsesprodukter inngå i settet
dersom deres verdi ikke overstiger
15% av settets pris fra fabrikk

96.06 Knapper, trykknapper og liknende,
knappeformer og andre deler til disse
varer; knappeemner

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
av ferdigvarens pris fra fabrikk

96.08 Kulepenner; filtpenner og andre penner
med porøse spisser; fyllepenner,
stylografer og andre penner; stensilpenner
(styluspenner); mekaniske blyanter;
penneskaft, blyantforlengere og liknende;
deler (herunder hetter og klips) til de
forannevnte varer, unntatt de som hører
under posisjon 96.09

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon.
Imidlertid kan pennesplitter og
spisser til pennesplitter som
tarifferes under samme posisjon
benyttes

96.12 Fargebånd til skrivemaskiner og liknende
fargebånd innsatt med farge eller
behandlet på annen måte slik at de gir
avtrykk, også på spoler eller i kassetter;
stempelputer med eller uten eske, også

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter

posisjon, og
- verdien av alle anvendte

materialer ikke overstiger 50%
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uten farge av ferdigvarens pris fra fabrikk

ex 96.13 Tennere med piezoelektrisk
tenningsanordning

Fremstilling hvor verdien av
anvendte materialer fra posisjon
96.13 ikke overstiger 30% av
ferdigvarens pris fra fabrikk

ex 96.14 Piper eller pipehoder Fremstilling fra grovt tildannede
blokker

Kapittel 97 Kunstverker, samlergjenstander og
antikviteter

Fremstilling hvor alle anvendte
materialer skifter posisjon



346

VEDLEGG III

VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1

Trykkingsinstruks

1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller
pluss 8 mm i lengden. Papiret som skal benyttes skal være hvitt, trefritt, limt skrivepapir med en
vekt på minst 25 gr. pr. m2. Det skal være forsynt med et trykt, grønt guillochert bakgrunnsmønster,
slik at enhver forfalskning foretatt med mekaniske eller kjemiske midler vil bli klart synlig.

2. Avtalepartenes kompetente myndigheter kan reservere seg retten til selv å trykke formularene eller
overlate trykkingen til trykkerier som har fått deres godkjennelse. I sistnevnte tilfelle, skal det på
hvert varesertifikat EUR.1 finnes en henvisning til denne godkjennelse. Hvert formular skal være
forsynt med trykkeriets navn og adresse, eller med et kjennetegn som gjør det mulig å identifisere
trykkeriet. Det skal dessuten være forsynt med et serienummer, trykket eller ikke, slik at det kan
identifiseres.

--------------------------------
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VARESERTIFIKAT EUR.1

1. Eksportør (navn, fullstendig adresse, land) EUR.1 Nr. A 000000

Se notene på baksiden før sertifikatet fylles ut

2. Varesertifikat til bruk i preferansesamhandelen mellom
………………………………………………....

og

………………………………………………

(sett inn aktuelt land, gruppe av land eller territorier)
3. Mottaker (navn, fullstendig adresse, land)

(utfylling ikke påkrevet)

4. Land, gruppe av land
eller territorium hvor
varene anses ha sin
opprinnelse

5. Bestemmelsesland, -gruppe
av land eller –territorier

6. Opplysninger om transporten (utfylling ikke
påkrevet)

7. Merknader

1) Dersom
varene ikke er
emballert,
oppgi antall
vareenheter
eller “i bulk“.

8. Løpenr.; kollienes merke, nr., antall og art1); vareslag 9. Bruttovekt
(kg) eller
annet mål
(l, m³, etc.)

10. Fakturaer
(utfylling
ikke
påkrevet)

2) Utfylles kun

hvis lovbe-

stemmelsene i

eksportlandet

eller –

territoriet

krever det.

11. TOLLVESENETS PÅTEGNING

Erklæringen attesteres.

Eksportdokument (2)

Formular .................................Nr..............

Tollsted........................................

Utstedelsesland eller territorium:

Dato:........................................... .

(Underskrift)

Stempel

12. EKSPORTØRENS ERKLÆRING

Undertegnede erklærer at de ovenfor nevnte
varer oppfyller de vilkår som kreves for
utstedelse av dette varesertifikat

Sted og dato: .....................………………...

……………………………………………..

(Underskrift)
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13. ANMODNING OM KONTROLL, til 14. RESULTAT AV KONTROLLEN
Kontrollen viser at dette sertifikat 1)

er utstedt av den angitte tollmyndighet og at opplysningene er
riktige.

ikke oppfyller de foreskrevne vilkår om autentitet og riktighet (se
vedlagte bemerkninger).

Autentiteten og riktigheten av dette varesertifikat bes
kontrollert.

…………………………………………………………
(Sted og dato)

(Stempel)

………………………………………………..
(Underskrift)

……………………………………………………….……
(Sted og dato)

(Stempel)

…………………………………………………..………..
(Underskrift)

________________________
1) Sett kryss i den ruten som passer.

NOTER FOR UTFYLLING AV VARESERTIFIKATET

1. Raderinger eller rettelser ved å skrive ord oppå hverandre i varesertifikatet er ikke tillatt.
Endringer må gjøres ved å stryke de uriktige og eventuelt tilføye de riktige opplysninger.
Endringer foretatt på denne måten skal signeres av den som har utstedt sertifikatet og attesteres
av tollmyndighetene i vedkommende land eller territorium hvor sertifikatet er utstedt.

2. Alle vareposter i sertifikatet skal føres opp uten mellomrom mellom de enkelte poster, og foran
hver post skal anføres et løpenummer. Like under siste post trekkes en horisontal strek. Den
ubrukte del av feltet skal overstrekes for å gjøre enhver senere tilføyelse umulig.

3. Varene skal betegnes ifølge handelssedvane og med en nøyaktighet som gjør det mulig å kunne
identifisere dem.
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SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1

1. Eksportør (navn, fullstendig adresse, land) EUR.1 Nr. A 000000

Se notene på baksiden før sertifikatet fylles ut

2. Varesertifikat til bruk i preferansesamhandelen mellom
……………………………………

3. Mottaker (navn, fullstendig adresse, land)
(utfylling ikke påkrevet)

og
…………………………………………

(sett inn aktuelt land, gruppe av land eller territorier)

4. Land, gruppe av land
eller territorium hvor
varene anses ha sin
opprinnelse

5. Bestemmelsesland, -gruppe
av land eller –territorier

6. Opplysninger om transporten (utfylling ikke
påkrevet)

7. Merknader

1) Dersom
varene ikke er
emballert,
oppgi antall
vareenheter
eller “i bulk“.

8. Løpenr.; kollienes merke, nr., antall og art.1); vareslag 9. Bruttovekt
(kg) eller
annet mål
(l, m³, etc.)

10. Fakturaer
(utfylling
ikke
påkrevet)
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ERKLÆRING FRA EKSPORTØREN

Jeg undertegnede, eksportør av varene som er beskrevet på forsiden,

ERKLÆRER at varene oppfyller de vilkår som er fastsatt for utstedelse av dette varesertifikat;

BESKRIVER med dette de forhold som har gjort det mulig for varene å oppfylle disse vilkår:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

FREMLEGGER følgende bevisdokumenter1):
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

FORPLIKTER MEG til på de ansvarlige myndigheters forlangende å fremskaffe alle ytterligere
bevis disse finner nødvendige for utstedelse av vedlagte sertifikat, så vel som, eventuelt, av de
nevnte myndigheter å godta enhver kontroll av mitt regnskap og av forholdene i forbindelse med
fremstillingen av ovennevnte varer;

SØKER OM utstedelse av det vedlagte varesertifikat for disse varer.

……………………………..………………….
(Sted og dato)

………………………………………………….
(Underskrift)
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VEDLEGG IV

FAKTURAERKLÆRING

Fakturaerklæringen, hvis tekst er vist nedenunder, må utferdiges i samsvar med fotnotene.
Fotnotene trenger imidlertid ikke påføres dokumentet.

Engelsk versjon
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.

Tysk versjon
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs Nr. ....(1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte ....(2) Ursprungswaren sind.

Fransk versjon
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no. ....(1))
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .....(2).

Italiensk versjon
L' esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara
che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .... (2).

Islandsk versjon
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ...(1)), lýsir því yfir, að vörurnar
séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ....(2) fríðindauppruna.

Arabisk versjon
….

Norsk versjon
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ....(1)) erklærer
at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ....(2) preferanseopprinnelse.

..............................................................(3)

(Sted og dato)
..............................................................(4)

(Eksportørens underskrift; i tillegg, navn på den person
som undertegner erklæringen med trykte bokstaver)

----------------------------------
(1) Når fakturaerklæringen er utferdiget av en godkjent eksportør som omhandlet i artikkel 22 i protokollen, må den godkjente eksportørens

autorisasjonsnummer oppgis i denne rubrikk. Når fakturaerklæringen ikke er utferdiget av en godkjent eksportør, skal teksten i parentes utelates eller
rubrikken stå åpen.

(2) Produktenes opprinnelse skal angis. Det er tillatt å benytte ISO-Alpha-2 koder. Det kan eventuelt refereres til en særskilt kolonne i fakturaen hvor
opprinnelseslandet for det enkelte produkt er oppgitt.

(3) Slike angivelser kan utelates dersom slik informasjon fremgår av selve dokumentet.

(4) Se opprinnelsesprotokollens artikkel 21 nr. 5. I de tilfeller hvor eksportøren kan unntas fra kravet om å undertegne, innebærer unntaket for underskrift
også at navnet på den som undertegner kan utelates.


