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Tollsatser ved import av bearbeidede jordbruksvarer med frihandelsstatus
(RÅK-varer)
1. Vedtak om tollsatser
Med hjemmel i forskrift 21. desember 2001 nr 1647 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved
import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer, fastsettes tollsatser ved import av
bearbeidede jordbruksvarer med frihandelsstatus.
Statens landbruksforvaltning (SLF) fastsetter tollsatser i en tollmelding etter innmelding av
råvaredeklarasjon fra importør. Ved endring av tollnivået i tollmeldingens gyldighetsperiode
kan Statens landbruksforvaltning tilbakekalle tidligere vedtak om tollsatser, jf. forskriftens
§ 16.

2. Endringer i forhold til rundskriv 32/2011
I tidligere rundskriv fra SLF har det stått at foretak med aktive tollmeldinger må melde ny
råvaredeklarasjon dersom firmanavn og/eller organisasjonsnummer endres. Dette endres i
nytt rundskriv til at man kun må melde ny råvaredeklarasjon dersom organisasjonsnummeret
endres, og ikke dersom foretaket endrer navn. Det er organisasjonsnummeret som
identifiserer all informasjon om foretaket, og bytte av firmanavn bør derfor ikke være
bestemmende for foretakets rettigheter og plikter.
SLF presiserer i denne sammenhengen at dette gjelder for foretakets forhold til SLF og at
andre offentlige instanser av ulike grunner kan ha et annet regelverk.

3. Fastsettelse av råvareavhengig toll
Hvilke varenummer i tolltariffen som er omfattet av ordningen fremgår av tabell 1, vedlagt
dette rundskrivet. For de varenumrene hvor tollsatsen i tabellen er angitt med MX eller D må
det meldes inn en råvaredeklarasjon til SLF for fastsettelse av nedsatt tollsats.
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På bakgrunn av den innmeldte råvaredeklarasjonen utsteder Statens landbruksforvaltning
”Melding om tollsatser for industrielt bearbeidede jordbruksvarer” (tollmelding) hvor
råvareavhengig toll fremgår. Avhengig av ferdigvarens opprinnelse kan det fremkomme
inntil to tollsatser for varen på tollmeldingen. Det er vareeiers ansvar å benytte korrekt
tollsats i henhold til opprinnelsesland ved fortolling. Tollvesenet kan kontaktes for
informasjon om opprinnelsesregelverk.
3.1 Innmelding av råvaredeklarasjon
Innmelding av råvaredeklarasjon kan gjøres på to måter:
1.

Elektronisk i systemet ”Import av landbruksvarer” som er tilgjengelig på SLFs
nettsider www.slf.dep.no eller via www.altinn.no.
Systemet gir i tillegg vareeier oversikt over alle søknader som er sendt inn
elektronisk – inkludert status på saken, mottatte svar fra SLF, samt tilgang til en
tollsatskalkulator for beregning av nedsatt tollsats.

2.

På skjemaet SLF-724 Råvaredeklarasjonsskjema for industrielt bearbeidede
jordbruksvarer (råvaredeklarasjon).
Skjemaet er tilgjengelig på www.slf.dep.no under Internasjonal
handel→Import→Råk-import/råvaretoll→Skjema. For informasjon om utfylling av
skjemaet, se veiledning på skjemaets side 2.

Ved innmelding av råvaredeklarasjon er det viktig å være spesielt oppmerksom på følgende:
-

-

-

Det skal meldes inn en råvaredeklarasjon for hver enkelt vare.
Det er råvarene som faktisk er medgått i produksjonen av varen som skal oppgis
Prosentvis råvareinnhold kan overstige 100 %. Dersom det for eksempel går med 2
kg skummetmelk til produksjon av 1 kg ferdigvare skal dette oppgis som 200 %.
Tilsvarende gjelder for øvrige råvarer som medgår i produksjonen.
Det er importørens/vareeiers ansvar at alle opplysninger som gis i
råvaredeklarasjonen er korrekte. Dette inkluderer varenummeret i henhold til
tolltariffen. Er det usikkerhet knyttet til produktets varenummer i tolltariffen, må
Tollvesenet kontaktes.
Importør/vareeier må oppgi den råvare som faktisk er benyttet i produksjonen.
Dersom det for eksempel er benyttet kasein som råvare i produksjonen av en
importvare, skal råvaren oppgis som kasein, og ikke som skummetmelk, selv om
kaseinet igjen er laget av skummetmelk.

3.2 Endring i tidligere innmeldt råvaredeklarasjon
Dersom ett eller flere forhold i tidligere innmeldt råvaredeklarasjon endres i tollmeldingens
gyldighetsperiode, må ny råvaredeklarasjon umiddelbart meldes til SLF for oppdatering og
ny utstedelse av tollmelding. Eksempler på slike endringer er:
-

Endringer i organisasjonsnummer
Endret opprinnelsesland
Råvareinnholdet i ferdigvaren er endret
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Endring av ferdigvarens fakturabetegnelse

3.3 Krav til dokumentasjon
I samsvar med forskriftens § 9, skal ferdigvarens råvareinnhold dokumenteres. Følgende
krav stilles til dokumentasjonen:
-

-

Det skal gå klart frem av dokumentasjonen at den kommer fra produsent
- f.eks ved tydelig logo eller stempel
Alle produktets ingredienser skal fremgå av dokumentasjonen
Prosentvis innhold av alle råvarer som er relevante for tollberegningen skal fremgå,
dvs. prosentvis innhold av alle råvarer i punkt 3 i Råvaredeklarasjonsskjemaet eller
som fremgår i de ulike råvaregruppene i webløsningen ”Import av landbruksvarer”
Dokumentasjonen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk
Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre år på søknadstidspunktet.
Med søknadstidspunkt menes den datoen søknaden mottas av Statens
landbruksforvaltning

For søknader som sendes inn elektronisk via webløsningen ”Import av landbruksvarer” skal
dokumentasjonen oppbevares samlet, systematisert og lett tilgjengelig i bedriftens lokaler –
enten elektronisk eller på papir.
Statens landbruksforvaltning vil regelmessig kontrollere dokumentasjonen som ligger til
grunn for opplysningene gitt i innmeldt råvaredeklarasjon.

4. Krav om oppbevaring av utstedt tollmelding
Når det gjelder oppbevaring av innmeldt råvaredeklarasjon med dokumentasjon, vises det til
kravene i lov 19. november 2004 nr 73 om bokføring (bokføringsloven) § 13. Det forutsettes
at tollmeldinger oppbevares på samme måte, og at tollmeldinger og dokumentasjon er
tilgjengelige ved eventuell kontroll.
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