Søknadsskjema for innføring av
landbruksvarer innenfor ordningen med
innenlands bearbeiding
Tøm skjema

1. Opplysninger om firmaet
Firmanavn

Organisasjonsnr.

Adresse

Postnr.

Kontaktpersoner

Telefon/faks

E-postadresse

Hjemmeside

Poststed

2. Søknaden gjelder produksjon av
Varenummer i tolltariffen

Varenavn

Kvantum (kg)

3. Forbruk av råvarer pr. kg ferdigvare
Varenummer
i tolltariffen pr.
innsatsvare

Varenavn på innsatsvaren

Importert
råvare (IM)
eller norsk
råvare (NO)

Kvantum
innsatsvare
(kg)

Brukes råvaren
i produksjon av
flere ferdigvarer?
Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei
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4. Underskrift
Sted og dato
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Stempel og underskrift
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5. Brukerveiledning
Skjemaet benyttes ved søknad om tillatelse innenfor ordningen med innenlands bearbeiding i henhold til forskrift av 23. juni 2020 om tillatelse
til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer. Søker er ansvarlig for at opplysninger gitt til Landbruksdirektoratet er korrekte.
Utfylt søknadsskjema med dokumentasjon (produksjonsresept og prosess) sendes Landbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri. Dette
vil danne grunnlaget for utstedelse av tillatelse – innenlands bearbeiding. Tillatelsen må foreligge før innførsel finner sted. Det må påregnes
en normal saksbehandlingstid på inntil 10 virkedager i Landbruksdirektoratet for utstedelse av tillatelse. Det skal deklareres kun én ferdigvare
på hvert skjema. Ulike pakningsstørrelser av samme produkt trenger ikke ulike tillatelser.
Om utfylling av skjema
1. Opplysninger om firmaet
Importøren fyller selv ut disse feltene. Adresseendringen vil bli kontrollert mot Enhetsregisteret. Vi ber derfor om at det gis beskjed om
adresseendringen til Enhetsregisteret.
2. Søknad
I feltet for varenummer, er det importørens eget ansvar å sørge for at korrekt varenummer for ferdigvaren oppgis. Ved tvil om hva som er
korrekt varenummer, må det tas kontakt med Tollvesenet. Feltet for varenavn fylles ut av importør. Importøren må også oppgi forventet
eksportkvantum.
3. Forbruk av råvarer pr. kg. ferdigvare
I feltet for varenummer skal korrekt varenummer for de enkelte innsatsvarene settes inn. I tillegg skal varenavn på innsatsvarene fylles ut.
I kolonnen for importert råvare (IM) eller norsk råvare (NO) skal søker skrive IM eller NO. Innsatsvarene skal også spesifiseres med hvilket
kvantum i kg som går med av de enkelte innsatsvarene pr. kg ferdigvare.
4. Underskrift
Søknaden skal dateres og underskrives av en ansvarlig representant for firmaet.
Om tolldeklarering av råvarer og ferdigvarer – Lov om toll og vareførsel
1. Gjenutførselsfrist. Den bearbeidede vare må gjenutføres senest innen seks måneder etter innførselen. Tollmyndighetene kan i særlige
tilfeller forlenge gjenutførselsfristen.
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2. Toll på restprodukter. Det skal betales toll for restprodukter som fremkommer under bearbeidngen av den ufortollede varen dersom
restproduktene skal omsettes eller forbrukes I tollområdet. Restprodukter skal deklareres som ordinær innførsel av varer.
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