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VIÐAUKI H  
 

SEM UM GETUR Í C-LIÐ 1. MGR. 10. GR. 
 

FISKUR OG AÐRAR SJÁVARAFURÐIR 
 
 
 

1. gr. 
 

Fiskur og aðrar sjávarafurðir, sem tilgreindar eru í töflu 1 hér á eftir, falla undir 
ákvæði þessa samnings, nema annað sé tekið fram í 2. gr. í þessum viðauka.  

 
 

Tafla 1 
 
Vöruliður í 
samræmdu 
tollskránni  

Samræmda 
tollskráin 

Kóði 

Vörulýsing 

02.08  Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða 
fryst. 

 úr 0208.40 - Af hvölum, höfrungum og hnísum (spendýrum af 
tegundinni Cetacea); af sækúm (manati og dugong 
(spendýrum af ættbálknum Sirenia)): 

-- Af hvölum 1 

3. kafli  Fiskur og krabbadýr, lindýr og aðrir vatna-og 
sjávarhryggleysingjar 

 

 
1  Innflutningur hvalaafurða er bannaður í Kanada, Furstadæminu Liechtenstein og 

Ríkjasambandinu Swiss á grundvelli Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (samnings um alþjóðaviðskipti með villt dýr og 
plöntur í útrýmingarhættu), gjört í Washington hinn 3. mars 1973. 
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Vöruliður í 
samræmdu 
tollskránni  

Samræmda 
tollskráin 

Kóði 

Vörulýsing 

05.11 

 

 

 

 

0511.91 

Vörur úr dýraríkinu, ót.a.; dauð dýr í 1. eða 3. kafla, 
óhæf til manneldis. 

- Annað: 

-- Vörur úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 
vatnahryggleysingjum; dauð dýr úr 3. kafla 

15.04  Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða 
sjávarspendýrum, einnig hreinsuð en ekki 
efnafræðilega umbreytt.  

15.16  Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir 
þeirra, hert að fullu eða að hluta, víxlesterað, 
enduresterað eða elaídínerað, einnig hreinsað en 
ekki frekar unnið. 

 úr 1516.10 - Dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra: 

  -- Unnar eingöngu úr fiski eða sjávarspendýrum 

16.03  Kjarnar og safar úr kjöti, fiski eða krabbadýrum, 
lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum. 

 úr 1603.00 - Kjarnar og safar úr hvalkjöti, fiski eða krabbadýrum, 
lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum 

16.04  Fiskur, unninn eða varinn skemmdum; styrjuhrogn 
og eftirlíkingar þeirra. 

16.05  Krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar, 
unnið eða varið skemmdum. 

23.01  Mjöl, fínmalað eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti, 
hlutum úr dýrum, fiski eða krabbadýrum, lindýrum 
eða öðrum vatnahryggleysingjum, óhæft til 
manneldis; hamsar. 
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Vöruliður í 
samræmdu 
tollskránni  

Samræmda 
tollskráin 

Kóði 

Vörulýsing 

 úr 2301.10 - Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti eða 
hlutum úr dýrum; hamsar: 

  -- Af hvölum  

 2301.20 - Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, úr fiski eða 
krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 
vatnahryggleysingjum 

23.09  Framleiðsla til dýraeldis. 

 úr 2309.90 - Annað: 

  - Fiskisoðskjarni 

 
 

2. gr. 
 
 Ríkjasambandið Sviss, ásamt yfirráðasvæði Furstadæmisins Liechtensteins, er 
heimilt að viðhalda innflutningstollum á vörum sem eru tilgreindar í töflu 2 hér á eftir 
og eru upprunnar hjá samningsaðila. 
 
 
Tafla 2 
 

Vöruliður í samræmdu 
tollskránni  

Vörulýsing 

úr 0511.91 Fóður fyrir búfé 

úr 15.04 og úr 1516.10 Feiti og olíur til manneldis en ekki í hylkjum í 
smásöluumbúðum 

úr 2301.10 og úr 2301.20 Fóður fyrir búfé 

úr 2309.90 Fóður fyrir búfé 

 
_______________ 


