
Søknad om tollnedsettelse for industrielt 
bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer)

Postboks 1450 Vika
N-0116 Oslo
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no

1.	 Opplysninger	om	firma
Firmanavn

Adresse

Postnummer Poststed Land

Organisasjonsnummer Kontaktpersoner

E-postadresse Telefon

2. Søknaden gjelder
Varenummer i tolltariffen Varens fakturabetegnelse Opprinnelsesland

3. Fordeling av jordbruksråvarer i prosent av ferdigvarens vekt
Meieriråvarer
Helmelkpulver 1) % Fløte %

Melkepulver 1) % Fløtepulver 1) %

Skummetmelkpulver % Fløteblanding %

Kjernemelkpulver % Rømme %

Mysepulver (<13% protein) 2) % Ostepulver %

Kondensert melk mager % Ost %

Kondensert melk fet % Smør %

Helmelk flytende % Meieriråvare i annen form 
Skummetmelk flytende % Melkefett 3) %

Melk til yogurt % Melkeprotein 3) %

Egg
Heleggmasse % Heleggpulver %

Eggeplomme, konservert % Eggeplommepulver %

Egg i skall %

Korn, mel og gryn
Mel og flak av hvete % Hvete, helkorn %

Mel og flak av rug % Rug, helkorn %

Mel og flak av bygg % Bygg, helkorn %

Mel, flak og gryn av havre % Durum, helkorn %

Kli av hvete, rug, bygg og havre % Rughvetemel %

Durum (mel, flak, kli og knust) % Rughvete %

Poteter og stivelse

Poteter 4)      fersk      tørket % Potetstivelse %

Mel og flak av poteter % Annen stivelse 2) %

Modifisert stivelse 2) %
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Glukose, glukosesirup (dekstrose)

Glukose, glukosesirup (dekstrose) %

Kjøtt 4)

Storfekjøtt      fersk      tørket % Fårekjøtt              fersk      tørket          %

Svinekjøtt       fersk      tørket % Kjøtt av fjørfe       fersk      tørket %

Bær 4)

Bringebær                 fersk      tørket % Jordbærkonsentrat    %

Bringebærkonsentrat   % Solbær                 fersk      tørket %

Jordbær                    fersk      tørket % Solbærkonsentrat     %

4. Underskrift
Sted og dato Underskrift

5. Veiledning
Opplysninger gitt i dette skjemaet danner grunnlaget for fastsettelse av råvareavhengig toll i henhold til § 2 i forskrift 20. desember 2012 nr. 
1424 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer. Importør er ansvarlig for at opplysningene 
gitt Landbruksdirektoratet er korrekte.

Utfylt søknadsskjema og dokumentasjon sendes til Landbruksdirektoratet. Dette vil danne grunnlaget for Tillatelse til nedsatt tollsats for
industrielt bearbeidede landbruksvarer. Beregnet saksbehandlingstid er inntil 10 arbeidsdager fra søknaden er mottatt hos
Landbruksdirektoratet. Det må påberegnes lengre saksbehandlingstid for søknad om tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft.

Alle felt i søknadsskjemaet skal fylles ut. Det skal deklareres kun én ferdigvare per søknad. Veiledninger med utfyllende informasjon til 
søknadsprosessen er tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider.

Det følger av forskriften § 5, at importør som søker om, eller har fått innvilget tollnedsettelse etter RÅK-importforskriften, plikter å gi alle 
opplysninger som Landbruksdirektoratet trenger for å kunne forvalte ordningen.

Landbruksdirektoratet stiller følgende krav til dokumentasjonen:

      •   Det skal gå klart frem av dokumentasjonen at den kommer fra produsent.
      •   Alle produktets råvarer skal fremgå.
      •   Prosentvis innhold av alle råvarer som er relevante for tollberegningen skal fremgå.
      •   Dersom råvareinnholdet i dokumentasjonen er oppgitt i intervaller skal høyeste prosentandel i intervallet føres opp i søknadsskjema.
      •   Dokumentasjonen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.
      •   Dokumentasjonen skal vise råvareinnholdet i produktet på importtidspunktet.
      •   Produktnavnet i dokumentasjonen må kunne knyttes til varens fakturabetegnelse i søknadsskjemaet. 

Utfylling av søknadsskjema:

1.	Opplysninger	om	firmaet
Importøren fyller selv ut disse feltene. 

2. Søknaden gjelder
I feltet for varenummer i tolltariffen påføres det 8-sifrete varenummeret ifølge tolltariffen. Ved tvil om hva som er korrekt varenummer må det 
tas kontakt med Tolletaten. Det er importørens ansvar at varenummer er korrekt.

Med varens fakturabetegnelse menes navnet på varen slik det fremgår av faktura fra eksportør. 

I feltet for opprinnelsesland påføres varens opprinnelsesland i henhold til varesertifikat, opprinnelsesbevis eller annen opprinnelses-
dokumentasjon.

3. Fordeling av jordbruksråvarer i prosent av ferdigvarens vekt
Før inn prosentandelen av de ulike tollbelagte råvarene som inngår i ferdigvaren.
Fotnote 1: Oppgi fettprosenten i råvaren.
Fotnote 2: Oppgi råvaren.
Fotnote 3: Melkefett og melkeprotein skal kun oppgis dersom ferdigvaren inneholder andre meieriråvarer som ikke fremkommer i 
                  søknadsskjemaet.
Fotnote 4: Tørket råvare blir omregnet til fersk råvare på følgende måte: andel tørket kjøtt/bær/potet x 4 = fersk råvare.

4. Underskrift
Skjemaet skal underskrives og dateres av importør. 
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