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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 138/2004

frá 29. október 2004

um breytingu á bókun 3 við EES-samninginn (um framleiðsluvörur sem um getur í  
b-lið 3. mgr. 8. gr. samningsins)

2004/EES/57/01

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, 
með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um breytingu á 
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir „samningurinn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í bókun 3 við samninginn, með áorðnum breytingum skv. 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 140/2001 
(1), er kveðið á um viðskiptakjör sem gilda um verslun 
með tilteknar landbúnaðarafurðir, óunnar og unnar, milli 
samningsaðilanna.

2) Í tengslum við samþykkt ákvörðunar nr. 140/2001 
gáfu Evrópubandalagið og Noregur út sameiginlega 
yfirlýsingu um að fella bæri niður þann hluta tolla, sem 
lagðir eru á vörur í töflu I í bókun 3, sem telst ekki 
landbúnaðarþáttur. Fulltrúar framkvæmdastjórnarinnar 
og Noregs luku viðræðum þessa efnis 11. mars 2004.

3) Eftir að ákvörðun nr. 140/2001 var samþykkt hafa verið 
gerðar breytingar tæknilegs eðlis á tollskránni.

4) Í 2. mgr. 2. gr. bókunar 3 við samninginn er kveðið á 
um að sameiginlegu EES-nefndinni sé heimilt að aðlaga 
tollana, sem fram koma í viðaukum við töflu I í bókun 3 
við samninginn, með tilliti til gagnkvæmra ívilnana.

5) Með hliðsjón af niðurstöðum viðræðnanna, sem lauk 
11. mars 2004, og tæknilegum breytingum á tollskránni 
ber að breyta I. og III. viðauka við töflu I í bókun 3 við 
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Bókun 3 við samninginn breytist sem hér segir:

1. Í stað 4.–6. mgr. og 8. mgr. I. viðauka við töflu I komi  
4.–6. mgr. og 8. mgr. I. viðauka við ákvörðun þessa.

2. Í stað færslunnar „1904 90 90“ í viðbæti við I. viðauka við 
töflu I komi „1904 90 80“.

3. Í stað 2. mgr., 7. mgr. og 9.–19. mgr. III. viðauka við töflu 
I komi 2. mgr., 7. mgr. og 9.–11. mgr. II. viðauka við 
ákvörðun þessa.

4. Í stað færslunnar „korn (annað en maís), sem grjón eða 
sem flögur eða önnur unnin grjón (þó ekki mjöl, fín- eða 
grófmalað), forsoðið eða unnið á annan hátt, ót.a.“ í 6. mgr. 
III. viðauka við töflu I komi „korn (annað en maís), sem 
grjón eða sem flögur eða önnur unnin grjón (þó ekki mjöl, 
fín- eða grófmalað, og klíðislaust korn), forsoðið eða unnið 
á annan hátt, ót.a.“.

5. Í stað færslunnar „1905.3002“ í viðbæti við III. viðauka við 
töflu I komi „1905.3200“.

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 30. október 2004 að því 
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (*).

Hún kemur til framkvæmda 1. nóvember 2004.

(1)  Stjtíð. EB L 22, 24.1.2002, bls. 34 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 6, 
24.1.2002, bls. 25. (*)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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3. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau.

Gjört í Brussel 29. október 2004.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Kjartan Jóhannsson

Formaður
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I. VIÐAUKI

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2004

Eftirfarandi málsgreinar komi í stað 4. til 6. mgr. og 8. mgr. I. viðauka við töflu I í bókun 3:

„4. Tollar á framleiðsluvörum, sem eru taldar upp í eftirfarandi töflu, eru eins og þar er tilgreint.

SAT-númer Tollur Athugasemdir

0501 00 00 Tollfrjálst

0502 10 00 Tollfrjálst

0502 90 00 Tollfrjálst

0503 00 00 Tollfrjálst

0505 10 10 Tollfrjálst

0505 10 90 Tollfrjálst

0505 90 00 Tollfrjálst

0507 10 00 Tollfrjálst

0507 90 00 Tollfrjálst

0508 00 00 Tollfrjálst

0509 00 10 Tollfrjálst

0509 00 90 Tollfrjálst

0510 00 00 Tollfrjálst

1302 14 00 Tollfrjálst

1302 19 30 Tollfrjálst

1302 19 91 Tollfrjálst

úr 1302 20 10 18,6% Sem innihalda 5% eða meira af viðbættum sykri miðað við 
þyngd

úr 1302 20 90 10,9% Sem innihalda 5% eða meira af viðbættum sykri miðað við 
þyngd

1401 10 00 Tollfrjálst

1401 20 00 Tollfrjálst

1401 90 00 Tollfrjálst

1402 00 00 Tollfrjálst

1403 00 00 Tollfrjálst

1404 10 00 Tollfrjálst

1404 90 00 Tollfrjálst

1517 10 10 0% + 26,1 EUR/100 kg

1517 90 10 0% + 26,1 EUR/100 kg

1517 90 93 Tollfrjálst

1702 50 00 Tollfrjálst

1702 90 10 Tollfrjálst

1704 90 10 Tollfrjálst

1806 10 15 Tollfrjálst

1901 90 91 Tollfrjálst

1902 20 10 8,2%
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SAT-númer Tollur Athugasemdir

2001 90 60 Tollfrjálst

úr 2006 00 38 9,12 EUR/100 kg Sykurmaís (Zea mays var. saccharata)

úr 2006 00 99 9,12 EUR/100 kg Sykurmaís (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10 13,98% + 4,07 EUR/100 kg

2007 10 91 13,14%

2007 10 99 15,15%

2007 91 10 11,64% + 22,31 EUR/100 
kg

2007 91 30 11,64% + 4,07 EUR/100 kg

2007 91 90 18,90%

2007 99 10 19,53%

2007 99 20 13,98% + 19,11 EUR/100 
kg

2007 99 31 13,98% + 22,31 EUR/100 
kg

2007 99 33 13,98% + 22,31 EUR/100 
kg

2007 99 35 13,98% + 22,31 EUR/100 
kg

2007 99 39 7% + 22,31 EUR/100 kg

2007 99 55 13,98% + 4,07 EUR/100 kg

úr 2007 99 57 13,98% + 4,07 EUR/100 kg Kastaníuhnetumauk og -deig

úr 2007 99 57 7% + 4,07 EUR/100 kg Annað en kastaníuhnetumauk og -deig

2007 99 91 20,97%

2007 99 93 13,14%

2007 99 98 16,31%

2008 11 10 Tollfrjálst

2008 11 92 Tollfrjálst

2008 11 96 Tollfrjálst

2102 10 10 Tollfrjálst

2102 10 90 Tollfrjálst

2102 20 11 Tollfrjálst

2102 20 19 Tollfrjálst

2102 20 90 Tollfrjálst

2102 30 00 Tollfrjálst

2103 20 00 Tollfrjálst

úr 2103 30 90 Tollfrjálst Sem inniheldur 5% eða meira af viðbættum sykri miðað við 
þyngd

2103 90 30 Tollfrjálst

2103 90 90 Tollfrjálst

2104 10 10 Tollfrjálst

2104 10 90 Tollfrjálst
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SAT-númer Tollur Athugasemdir

2104 20 00 Tollfrjálst

2106 10 20 12,4%

2106 90 10 24,25 EUR/100 kg

2106 90 20 16,8% lágm. 0,97 EUR/
%rúmmál/hl

2106 90 92 Tollfrjálst

2202 10 00 Tollfrjálst 1

2202 90 10 Tollfrjálst 1

2203 00 01 Tollfrjálst

2203 00 09 Tollfrjálst

2203 00 10 Tollfrjálst

2205 10 10 Tollfrjálst

2205 10 90 Tollfrjálst

2205 90 10 Tollfrjálst

2205 90 90 Tollfrjálst

2207 20 00 9,9 EUR/hl

2208 40 11 Tollfrjálst

2208 40 31 Tollfrjálst

2208 40 39 Tollfrjálst

2208 40 51 Tollfrjálst

2208 40 91 Tollfrjálst

2208 40 99 Tollfrjálst

2208 50 11 Tollfrjálst

2208 50 19 Tollfrjálst

2208 50 91 Tollfrjálst

2208 50 99 Tollfrjálst

2208 60 11 Tollfrjálst

2208 60 19 Tollfrjálst

2208 60 91 Tollfrjálst

2208 60 99 Tollfrjálst

2208 70 10 11 Tollfrjálst Sem innihalda meira en 5% af sykri miðað við þunga

2208 70 90 11 Tollfrjálst Sem innihalda meira en 5% af sykri miðað við þunga

2208 90 56 10 Tollfrjálst Ákavíti

2208.90 77 10 Tollfrjálst Ákavíti

2209 00 11 3,10 EUR/hl

2209 00 19 2,33 EUR/hl

2209 00 91 2,49 EUR/hl

2209 00 99 1,50 EUR/hl

2402 10 00 12,60%

2402 20 10 Tollfrjálst
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SAT-númer Tollur Athugasemdir

2402 20 90 27,95%

2402 90 00 27,95%

2403 10 10 36,35%

2403 10 90 36,35%

2403 91 00 8,05%

2403 99 10 20,2%

2403 99 90 Tollfrjálst

3302 10 21 5,8%

3501 10 10 Tollfrjálst

3501 10 50 10 Tollfrjálst Sem inniheldur meira en 50% af vatni miðað við þyngd

3501 10 50 90 2,9% Sem inniheldur meira en 50% af vatni miðað við þyngd

3501 10 90 8,7%

3501 90 10 8,1%

3501 90 90 6,2%

3505 10 50 7,5%

(1) Tollfrelsi frestast um sinn. Gagnvart Íslandi gilda fríðindakjör sem kveðið er á um í bókun 2 við tvíhliða fríverslunarsamning 
Evrópubandalagsins og Lýðveldisins Íslands (tollfrelsi). Gagnvart Noregi verður bókun 2 við tvíhliða fríverslunarsamning 
Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs breytt með því að bæta við tollkvóta fyrir innflutning til Evrópubandalagsins 
á þessum framleiðsluvörum sem eru upprunnar í Noregi.

5. Sá hluti af tollum eftirtalinna framleiðsluvara sem er verðtollur er 0%:

0403 10 51 til 
0403 10 59

0403 10 91 til 
0403 10 99 
0403 90 71 til 
0403 90 79

0403 90 91 til 
0403 90 99

0710 40 00

0711 90 30

1704 10

1704 90 30 til 
1704 90 99

1806 10 20 til 
1806 10 90

1806 20 10 til 
1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32

1806 90 11 til 
1806 90 50

1806 90 60 10

1806 90 60 90

1806 90 70 10

1806 90 70 90

1806 90 90 11

1806 90 90 19

1806 90 90 91

1806 90 90 99

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

1903 00 00

1904

1905

2001 90 30

2001 90 40

2004 10 91

2004 90 10

2005 20 10

2005 80 00

2008 99 85

2008 99 91

2101 12 98 91

2101 20 98 90

2101 30 19

2101 30 99

2105 00

2106 10 80

2106 90 98  
2202 90 91 til 
2202 90 99

3302 10 29

3505 10 10

3505 10 90

3505 20

3809 10.



18.11.2004 Nr. 57/7EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. Sá hluti af tollum eftirtalinna framleiðsluvara sem er verðtollur er 5,8%:

2905 44 3824 60

8. Tollnúmer, sem eru tilgreind í þessum viðauka, eru í gildi í Bandalaginu 1. janúar 2004. Breytingar, sem kunna að 
verða gerðar á tollskránni, hafa engin áhrif á skilmála þessa viðauka.“
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II. VIÐAUKI

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2004

Eftirfarandi málsgreinar koma í stað 2. mgr., 7. mgr. og 9.–19. mgr. III. viðauka við töflu I í bókun 3:

„2. Tollnúmer, sem eru tilgreind í þessum viðauka, eru í gildi í Bandalaginu 1. janúar 2004. Breytingar, sem kunna að 
verða gerðar á tollskránni, hafa engin áhrif á skilmála þessa viðauka.

7. Tollar á framleiðsluvörum, sem eru taldar upp í eftirfarandi töflu, eru eins og þar er tilgreint.

Tollnúmer í Noregi Vörulýsing
Tollur 

 (NOK/kg)

05.01 Mannshár, óunnið, einnig þvegið eða hreinsað; úrgangur úr 
mannshári

Tollfrjálst

05.02 Burstir eða hár af grísum, alisvínum eða villisvínum; greifingjahár og 
annað hár til burstagerðar; úrgangur af slíkum burstum eða hári

Tollfrjálst

05.03 Hrosshár og hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag með eða án 
stoðefnis

Tollfrjálst

05.05 Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum eða dún, 
fjaðrir og hlutar af fjöðrum (einnig með jöfnuðum jöðrum) og dúnn, 
ekki frekar unnið en hreinsað, sótthreinsað eða varið skemmdum; 
duft og úrgangur af fjöðrum eða fjaðrahlutum

Tollfrjálst

05.07 Fílabein, skjaldbökuskeljar, hvalskíði og skíðishár, horn, 
hreindýrahorn, hófar og klaufir, neglur, klær og nef, óunnið eða 
lauslega forunnið en ekki tilskorið; duft og úrgangur úr þessum 
vörum

Tollfrjálst

05.08 Kórallar og áþekk efni, óunnið eða lauslega forunnið en ekki frekar 
unnið; skeljar lindýra, krabbadýra eða skrápdýra og kolkrabbabein, 
óunnið eða lauslega forunnið en ekki tilskorið, duft og úrgangur úr 
þessum vörum

Tollfrjálst

05.09 Náttúrlegir svampar úr dýraríkinu Tollfrjálst

05.10 Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spanskflugur; gall, 
einnig þurrkað; kirtlar og aðrar vörur úr dýraríkinu sem notaðar eru 
við framleiðslu á vörum til lækninga, nýjar, kældar, frystar eða á 
annan hátt varðar til bráðabirgða gegn skemmdum

Tollfrjálst

07.10 Matjurtir (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), frystar:

- Sykurmaís:

.4010 - - Til fóðurs 1,73

.4090 - - Annað Tollfrjálst

07.11 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brennisteins-
tvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi 
upplausnum), en óhæfar í því ástandi til manneldis:

- Aðrar matjurtir; matjurtablöndur:

- - Sykurmaís:

.9011 - - - Til fóðurs 1,73

.9020 - - - Annað Tollfrjálst

13.02 Jurtasafar og jurtakjarnar; pektínefni, pektínöt og pektöt; agar og 
önnur jurtaslím og hleypiefni, einnig umbreytt, unnið úr vörum úr 
jurtaríkinu:

- Jurtasafar og jurtakjarnar:

.1400 - - Úr prestafíflum eða rótum plantna sem innihalda rótenón Tollfrjálst

- - Aðrir:

.1903 - - - Innbyrðis blöndur jurtakjarna, til framleiðslu á drykkjarvörum 
eða til matvælaframleiðslu

Tollfrjálst
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Tollnúmer í Noregi Vörulýsing
Tollur 

 (NOK/kg)

.1904 - - - Til nota við lækningar eða til varnar sjúkdómum (til lyfja) Tollfrjálst

- Pektínefni, pektínöt og pektöt:

úr .2000 - - Sem innihalda 5% eða meira miðað við þyngd af viðbættum 
sykri

Tollfrjálst

14.01 Jurtaefni notað aðallega til fléttunar (til dæmis bambus, 
spanskreyrspálmi, reyr, sef, körfuviður, raffíutrefjar, hreinsuð, bleikt 
eða lituð kornstrá, og linditrefjar)

Tollfrjálst

14.02 Jurtaefni notað aðallega sem tróð eða til bólstrunar (t.d. glansull 
(kapok), viðarhár og marhálmur), einnig í lögum með eða án 
stoðefnis

Tollfrjálst

14.03 Jurtaefni notað aðallega í sópa eða bursta (t.d. sópdúrra, píassava, 
húsapuntur og agavetrefjar), einnig í búntum eða hönkum

Tollfrjálst

14.04 Vörur úr jurtaríkinu, ót.a.:

.1000 - Óunnið jurtaefni notað aðallega til litunar eða sútunar Tollfrjálst

.9000 - Aðrar Tollfrjálst

15.17 Smjörlíki; blöndur eða framleiðsla til manneldis úr jurtafeiti eða  
-olíum eða þáttum úr mismunandi fitu eða olíum þessa kafla, þó ekki 
feiti eða olíur til manneldis eða þættir þeirra í nr. 15.16:

- Smjörlíki, þó ekki fljótandi smjörlíki:

- - Annað:

- - - Úr dýraríkinu:

.1021 - - - - Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% af 
mjólkurfitu miðað við þyngd

14,5%

- - - Úr jurtaríkinu:

.1031 - - - - Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% af 
mjólkurfitu miðað við þyngd

14,5%

- Annað:

- - Annað:

- - - Fljótandi smjörlíki:

.9032 - - - - Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% af 
mjólkurfitu miðað við þyngd

14,5%

- - -  Neysluhæfar blöndur úr fljótandi dýra- og jurtaolíu, að 
meginhluta úr jurtaolíu:

.9041 - - - - Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% af 
mjólkurfitu miðað við þyngd

10,2%

- - - Annað:

.9091 - - - - Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% af 
mjólkurfitu miðað við þyngd

Tollfrjálst

úr .9098 - - - - Neysluhæfar blöndur úr dýra- eða matjurtafeiti og olíum, 
lagaðar sem smurefni í mót

Tollfrjálst

15.20 Glýseról (glýserín), hrátt; glýserólvatn og glýseróllútur:

.0010 - Til fóðurs 3,79

15.22 Degras; leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða dýra- eða 
jurtavaxi:

.0011 - Degras til fóðurs 3,79

17.02 Annar sykur, þar með talinn kemískt hreinn laktósi, maltósi, glúkósi og 
frúktósi, í föstu formi; sykursíróp sem inniheldur hvorki bragðefni né 
litarefni; gervihunang, einnig blandað náttúrlegu hunangi; karamel:

- Kemískt hreinn frúktósi:

.5010 - - Til fóðurs 1,37

.5090 - - Annar Tollfrjálst

- Annað, þar með taldar einsykrur (invert sugar):og aðrar sykur- og 
sykursírópsblöndur, sem inniheldur sem þurrefni 50% af frúktósa 
miðað við þyngd:
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Tollnúmer í Noregi Vörulýsing
Tollur 

 (NOK/kg)

úr .9022 - - Kemískt hreinn maltsykur (maltósi) til fóðurs 1,37

úr .9099 - - Kemískt hreinn maltsykur (maltósi), ekki til fóðurs Tollfrjálst

18.06 Súkkulaði eða önnur matvæli sem innihalda kakaó:

.1000 - Kakaóduft sem inniheldur viðbættan sykur eða annað sætuefni Tollfrjálst

19.01 Maltkjarni; framleiðsla úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, sterkju eða 
maltkjarna, sem ekki inniheldur kakaó eða inniheldur minna en 40% 
miðað við þyngd af kakaói reiknað út frá algerlega fitusneyddum 
grunni, ót.a.; matvæli úr vörum í nr. 04.01–04.04, sem ekki innihalda 
kakaó eða innihalda minna en 5%, miðað við þyngd, af kakaói, 
ót.a.:

- Barnamatur, í smásöluumbúðum:

.1010 - - Úr vörum í nr. 04.01–04.04 5,10 (1)

- Annar:

.9010 - - Maltkjarni Tollfrjálst

19.04 Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum (t.d. kornflögur); 
korn (annað en maís), sem grjón eða sem flögur eða önnur unnin 
grjón (þó ekki mjöl, fín- eða grófmalað), forsoðið eða unnið á annan 
hátt, ót.a.:

- Að meginstofni úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum:

.1010 - - „Kornflögur“ Tollfrjálst

- - Önnur:

.1091 - - - Poppkorn Tollfrjálst

.1099 - - - Annað Tollfrjálst

- Önnur:

- - Forsoðið rís án viðbættra innihaldsefna:

.9010 - - - Til fóðurs 1,11

.9020 - - - Annað Tollfrjálst

19.05 Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með 
kakaói; altarisbrauð, lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og 
áþekkar vörur:

.2000 - Hunangskökur (engiferkökur) og þess háttar 0,75

20.01 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til manneldis, unnið 
eða varið skemmdum með ediki eða ediksýru:

- Aðrar:

- - Matjurtir:

- - - Sykurmaís (Zea mays var. saccharata):

.9031 - - - - Til fóðurs 1,73

.9041 - - - - Annað Tollfrjálst

- - - Aðrar:

.9062 - - - - Pálmakjarni 2,22

.9063 - - - - Kínverskar kartöflur, sætar kartöflur og aðrir svipaðir ætir 
plöntuhlutar sem innihalda 5% eða meira af sterkju miðað við 
þyngd

2,22

20.04 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með 
ediki eða ediksýru, frystar, þó ekki vörur í nr. 20.06:

- Aðrar matjurtir og matjurtablöndur:

- - Sykurmaís (Zea mays var. saccharata):

.9011 - - - Til fóðurs 1,73

.9020 - - - Annað Tollfrjálst

20.05 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með 
ediki eða ediksýru, ófrystar, þó ekki vörur í nr. 20.06:

- Sykurmaís (Zea mays var. saccharata):

.8010 - - Til fóðurs 1,73

.8090 - - Annað Tollfrjálst
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20.06 Matjurtir, ávextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar, varið 
skemmdum með sykri (gegndreypt, gljásykrað eða kristallað):

- Aðrar vörur:

úr .0031 - -  Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) sem inniheldur meira en 
13% af sykri miðað við þyngd, til fóðurs

1,94

úr .0031 - -  Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) sem inniheldur meira en 
13% af sykri miðað við þyngd, ekki til fóðurs

Tollfrjálst

úr .0091 - -  Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) sem inniheldur sykur að 
hámarki 13% miðað við þyngd, til fóðurs

1,94

úr .0091 - -  Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) sem inniheldur sykur að 
hámarki 13% miðað við þyngd, ekki til fóðurs

Tollfrjálst

20.07 Sulta, ávaxtahlaup, mauk, ávaxta- eða hnetudeig, soðið, einnig með 
viðbættum sykri eða öðru sætuefni:

- Jafnblönduð framleiðsla:

.1001 - -  Með viðbættum sykri eða sætuefni 5,30

úr .1009 - -  Annað, ekki með viðbættum sykri eða sætuefni, úr öðru hráefni 
en jarðarberjum, sólberjum og hindberjum

3,28

úr .1009 - -  Annað 4,55

- Annað:

- - Sítrusávextir:

.9110 - - - Með viðbættum sykri eða sætuefni Tollfrjálst 

.9190 - - - Annað Tollfrjálst

- - Aðrir:

- - - Með viðbættum sykri eða sætuefni:

.9902 - - - -  Úr apríkósum, mangóaldinum, kíví, ferskjum eða blöndum af 
því

Tollfrjálst

úr .9903 - - - -  Úr rauðberjum/týtuberjum (Vaccinium vitis-idaea), 
aðalbláberjum (Vaccinium myrtillus), öðrum berjum af 
tegundinni Vaccinium eða múltuberjum (norskt tollskrársvið 
0810.9010) eða blöndum af þessum berjum

1,76

úr .9903 - - - -  Annað 5,30

- - - Aðrir:

.9907 - - - -  Úr apríkósum, mangóaldinum, kíví, ferskjum eða blöndum af 
því

Tollfrjálst

úr .9908 - - - -  Úr öðru hráefni en jarðarberjum, sólberjum og hindberjum 1,76

úr .9908 - - - -  Annars 5,30

20.08 Ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, unnið eða varið skemmdum 
á annan hátt, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða 
áfengi, ót.a.:

- Hnetur, jarðhnetur og önnur fræ, einnig blandað saman:

- - Jarðhnetur:

.1110 - - - Hnetusmjör Tollfrjálst

- - - Aðrar:

.1180 - - - - Til fóðurs 1,69

.1191 - - - - Annað Tollfrjálst

- Annað, þar með talið blöndur, aðrar en í nr. 2008.19:

- - Pálmakjarni:

.9110 - - - Til fóðurs 4,67

- - Annars:

úr .9903 - - - Maís (korn), annað en sykurmaís (Zea mays var. saccharata), 
   til fóðurs

2,67

21.01 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, tei eða maté og framleiðsla að stofni 
til úr þessum vörum eða að stofni til úr kaffi, tei eða maté; brenndar 
síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og kjarni, kraftur og seyði úr 
þeim:

-  Kjarni, kraftur, seyði úr kaffi, og framleiðsla að stofni til úr þessum 
kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr kaffi:
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- - Framleiðsla að stofni til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að 
stofni til úr kaffi:

úr .1202 - - -  Framleiðsla að stofni til úr kaffi, með 1,5% eða meira af 
mjólkurfitu, 2,5% eða meira af mjólkurpróteíni, 5% eða meira 
af sykri eða 5% af sterkju miðað við þyngd

Tollfrjálst

úr .1209 - - -  Annað, með 1,5% eða meira af mjólkurfitu, 2,5% eða meira af 
mjólkurpróteíni, 5% eða meira af sykri eða 5% af sterkju miðað 
við þyngd

Tollfrjálst

-  Kjarni, kraftur, seyði úr tei eða maté, og framleiðsla að stofni til úr 
þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr tei eða maté:

úr .2010 - - Kjarni, kraftur, seyði úr tei, með 1,5% eða meira af mjólkurfitu, 
2,5% eða meira af mjólkurpróteíni, 5% eða meira af sykri eða 5% 
af sterkju miðað við þyngd

Tollfrjálst

- - Annað:

úr .2091 - - -  Framleiðsla að stofni til úr tei eða maté, með 1,5% eða meira af 
mjólkurfitu, 2,5% eða meira af mjólkurpróteíni, 5% eða meira af 
sykri eða 5% af sterkju miðað við þyngd

Tollfrjálst

úr .2099 - - -  Annað, með 1,5% eða meira af mjólkurfitu, 2,5% eða meira af 
mjólkurpróteíni, 5% eða meira af sykri eða 5% af sterkju miðað 
við þyngd

Tollfrjálst

úr .3000 -  Annað brennt kaffilíki en brenndar síkóríurætur, kjarni, kraftur og 
seyði úr öðru brenndu kaffilíki en brenndum síkóríurótum

Tollfrjálst

21.02 Ger (lifandi eða dautt); aðrar einfruma örverur, dauðar (þó ekki 
bóluefni í nr. 30.02); unnið bökunarduft:

- Lifandi ger:

.1010 - - Vínger Tollfrjálst

.1020 - - Brauðger, fljótandi, pressað eða þurrkað Tollfrjálst (2)

.1090 - - Annað Tollfrjálst

- Dautt ger; aðrar einfruma örverur, dauðar:

.2010 - - Ger til fóðurs 2,58

.2020 - - Annað dautt ger Tollfrjálst

.2031 - - Aðrar einfruma örverur, dauðar, til fóðurs 2,58

.2040 - - Aðrar einfruma örverur, dauðar, ekki til fóðurs Tollfrjálst

.3000 - Unnið bökunarduft Tollfrjálst

21.03 Sósur og framleiðsla í þær; blönduð bragðefni og blönduð 
bragðbætiefni; mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og unninn 
mustarður:

- Tómatsósur:

.2010 - - Tómatsósa („ketchup“) Tollfrjálst

- Mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og unninn mustarður (sinnep):

- -  Unninn mustarður (sinnep):

.3009 - - - Unninn mustarður (sinnep) sem inniheldur meira en 5% af 
viðbættum sykri miðað við þyngd

Tollfrjálst

21.04 Súpur og seyði og framleiðsla í það; jafnblönduð samsett matvæli:

- Súpur og seyði og framleiðsla í það:

- - Í loftþéttum umbúðum:

- - - Kjötseyði:

.1011 - - - - Þurrkað Tollfrjálst

21.05 Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi:

- Annar:

.0090 - - Annar Tollfrjálst

21.06 Matvæli, ót.a.:

- Önnur:

.9010 - -  Óáfeng sambönd (nefnd „vatnssneyddir kjarnar“) að meginstofni 
úr vörum úr nr.13.02, til framleiðslu drykkjarvara

Tollfrjálst
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.9020 - -  Matvæli gerð aðallega úr epla- eða sólberjasafa, til framleiðslu 
drykkjarvara

8,73%

- - Önnur matvæli til nota við framleiðslu á drykkjarvörum:

.9039 - - - Annað en síróp með bragðefnum eða litarefnum Tollfrjálst

- - Molar („drops“) og tyggigúmmí, ósykrað:

.9041 - - - Molar Tollfrjálst

- - - Tyggigúmmí:

.9043 - - - - Nikótíntyggigúmmí (þ.e. tyggigúmmí fyrir þá sem vilja hætta 
að reykja)

Tollfrjálst

.9044 - - - - Annað Tollfrjálst

- - Önnur:

- - - Gervirjómi:

.9051 - - - - Í þurrkuðu formi 5,83

.9052 - - - - Í fljótandi formi 2,92

22.02 Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með 
viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt, og aðrar óáfengar 
drykkjarvörur, þó ekki ávaxtasafar eða matjurtasafar í nr. 20.09:

.1000 -  Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum 
sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt

Tollfrjálst

- Annað:

.9010 - -  Óáfengt vín Tollfrjálst

.9020 - -  Óáfengur bjór (bjór með vínanda sem er ekki yfir 0,5% að 
rúmmáli)

Tollfrjálst

.9090 - -  Annars Tollfrjálst

22.03 Öl gert úr malti Tollfrjálst

22.05 Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum bragðbætt með plöntum eða 
ilmefnum

Tollfrjálst

22.07 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira miðað 
við rúmmál; etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða 
styrkleika sem er:

.2000 -  Etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða styrkleika 
sem er

Tollfrjálst

22.08 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað við 
rúmmál; áfengir vökvar, líkjörar og aðrar áfengar drykkjarvörur:

.4000 - Romm og tafía: Tollfrjálst

.5000 - Gin og genever Tollfrjálst

.6000 - Vodka Tollfrjálst

- Líkjörar og áfengisblöndur (cordials):

úr .7000 - -  Líkjörar sem innihalda meira en 5% af viðbættum sykri miðað við 
þunga

Tollfrjálst

- Annað:

.9003 - - Ákavíti (eimaðir áfengir vökvar bragðbættir með kúmenfræjum) Tollfrjálst

22.09 Edik og edikslíki fengið úr ediksýru Tollfrjálst

24.02 Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, úr tóbaki eða 
tóbakslíki:

- Vindlar, einnig endaskornir, og smávindlar, með tóbaksinnihaldi:

.1001 - - Vindlar Tollfrjálst

.1009 - - Annað Tollfrjálst

.2000 - Vindlingar með tóbaksinnihaldi Tollfrjálst

.9000 - Annað Tollfrjálst

24.03 Önnur framleiðsla úr tóbaki og framleitt tóbakslíki; jafnblandað eða 
endurunnið tóbak; tóbakskjarnar og tóbaksseyði:

.1000 - Reyktóbak, einnig með einhverju tóbakslíki Tollfrjálst

- Annað:
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.9100 - - Jafnblandað eða endurunnið tóbak Tollfrjálst

- - Annað:

.9910 - - - Tóbakskjarnar og tóbaksseyði Tollfrjálst

.9990 - - - Annars Tollfrjálst

29.05 Raðtengd alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum 
þeirra:

- Önnur pólyhydrísk alkóhól:

.4300 - - Mannitól Tollfrjálst

.4400 - - D-glúkitól (sorbitól) Tollfrjálst

33.02 Blöndur af ilmandi efnum og blöndum (þar með taldar 
alkóhólupplausnir) að meginstofni úr einu eða fleiri þessara efna, til 
nota sem hráefni til iðnaðar; önnur framleiðsla að stofni til úr ilmandi 
efnum, til nota við framleiðslu á drykkjarvörum

.1000 - Til nota í matvæla- eða drykkjarvöruiðnaði Tollfrjálst

35.05 Dextrín og önnur umbreytt sterkja (t.d. forgelatíneruð eða esteruð 
sterkja); lím að meginstofni úr sterkju eða dextríni eða annarri 
umbreyttri sterkju:

- Dextrín og önnur umbreytt sterkja:

.1001 - - Esteruð eða eteruð 7,40 (3)

.1009 - - Annars 7,40 (3)

.2000 - Lím Tollfrjálst

38.09 Áferðar- og íburðarefni (finishing agents), litberar til að hraða litun 
eða festingu litunarefna og aðrar vörur og blöndur (t.d. fyllir og 
litfestir) sem notað er í spuna-, pappírs-, leður- eða skyldum iðnaði, 
ót.a.:

.1000 - Að stofni til úr sterkjukenndum efnum Tollfrjálst

38.24 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna; 
kemískar vörur og framleiðsla kemísks eða skylds iðnaðar (þar með 
taldar blöndur úr náttúrlegum efnum), ót.a.:

.6000 - Sorbitól, annað en í nr. 2905.44 Tollfrjálst

Athugasemdir: (1) Landbúnaðarþátturinn byggist á staðalútreikningnum í bókun 2 við 
fríverslunarsamninginn.

(2) Tollfrelsi gildir frá 1. janúar 2005.
(3) Notkun í tæknilegu tilliti er tollfrjáls.

9. Tollur á framleiðsluvörum, sem í Noregi eru flokkaðar í nr. 1901.2097 og 1901.2098 (aðrar blöndur til framleiðslu 
á brauðvörum í nr. 1905) sem fullyrt er að innihaldi ekki glúten og eru fyrir þá sem þjást af glútenóþoli, er  
0,37 NOK/kg.

10. Tollur á framleiðsluvörum, sem í Noregi eru flokkaðar í úr nr. 2008.9903 (Maís (korn), annað en sykurmaís (Zea 
mays var. saccharata), ekki til fóðurs), er reiknaður samkvæmt útreikningskerfinu. Tollurinn skal þó ekki vera 
hærri en 12 NOK/kg.

11. Tollur á framleiðsluvörum, sem í Noregi eru flokkaðar í nr. 2106.9060 (fita, gerð að fleyti, og þess háttar vörur sem 
innihalda meira en 15% af mjólkurfitu til manneldis miðað við þyngd), er reiknaður samkvæmt útreikningskerfinu. 
Tollurinn skal þó ekki vera hærri en 7 NOK/kg.“




