Søknad om individuell tollnedsettelse
ved import av landbruksvarer
Postboks 8140 Dep
N-0033 Oslo
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no

Tøm skjema

1. Opplysninger om firma
Firmanavn

Adresse

Postnr.

Sted

Organisasjonsnummer

E-post

Kontaktperson

Telefon

Telefaks

2. Opplysninger om produktet
Varenr. i tolltariffen

Varens fakturabetegnelse

Opprinnelsesland

SØKNADEN GJELDER:
3a. Tollnedsettelser for landbruksprodukter
Varen er økologisk

Konserves*

Varen inneholder ikke råvarer nevnt i vedlegg 2 til FAT**, eller korn eller
mel av hvete, rug, havre, bygg og rughvete.

Varen inneholder følgende råvarer:
Råvare

%-andel

Råvare

%-andel

versjon 1.1 - 17.02.2017

* Ordning for bedrifter som er omfattet av §§ 18b, 18c eller 18d av FAT.
** Forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (“FAT”).
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3b. Tollnedsettelse med anvendelseserklæring
Fisk

Hund/katt

Kjæledyr

RÅK***

Annet (spesifiser)

*** Varen er omfattet av vedlegg 6 til FAT og skal inngå som innsatsvare i produksjon av industrielt bearbeidede landbruksvarer innenfor
Protokoll 3 tabell 1 til EØS-avtalen, jf. § 18 FAT.

3c. Tollnedsettelse for såvarer
Art

Sort

Anvendelse
Jordbruk

Plen

3d. Tollnedsettelse vitamin- og mineralandel til dyrefôr
Vitaminer
Navn på vitamin

Mineraler
%-andel

Navn på mineral

%-andel

versjon 1.1 - 17.02.2017

4. Eventuell tilleggsinformasjon

LDIR-731 B

Landbruksdirektoratet - Søknad om individuell tollnedsettelse ved import av landbruksvarer
Side 2 av 3

5. Dokumentasjonskrav ved søknad om nedsatt toll
Jeg bekrefter med dette at jeg oppbevarer den påkrevde dokumentasjonen

6. Underskrift
Sted og dato

Søkers underskrift

Man kan også søke om tollnedsettelse elektronisk via www.altinn.no eller via Landbruksdirektoratet sine nettsider, www.landbruksdirektoratet.no.
Søknader som kommer inn elektronisk til Landbruksdirektoratet kommer raskere til saksbehandler. Landbruksdirektoratet har en
saksbehandlingstid på maks ti virkedager som målsetning.

Veiledning
Punkt 1 til 3 må fylles ut av alle som søker om individuell tollnedsettelse. Det skal fylles ut ett skjema for hver enkelt vare som det søkes om tollnedsettelse for.
1.

Opplysninger om firma
Importøren fyller selv ut disse feltene. Ved adresseendring må Landbruksdirektoratet få beskjed. Adresseendringen vil bli kontrollert mot
Enhetsregisteret, og ved avvik vil adressen i Enhetsregisteret benyttes. Vi ber derfor om at det også gis beskjed om adresseendringen til Enhetsregisteret.

2.

Opplysninger om produktet
I feltet for varenummer i tolltariffen er det importørens ansvar å sørge for at korrekt varenummer oppgis. Ved tvil om hva som er korrekt varenummer i
tolltariffen må det tas kontakt med Tollvesenet.
Med varens fakturabetegnelse menes navnet på varen slik det fremgår av faktura fra eksportør. Det er viktig at det er samsvar mellom varebetegnelsen som
oppgis i skjema og varebetegnelsen på fakturaen.
I feltet for opprinnelsesland påføres varens opprinnelse i henhold til varesertifikat, opprinnelsessertifikat eller annen opprinnelsesdokumentasjon.

SØKNADEN GJELDER
Importør må selv sette seg inn i regelverket for produktet det søkes om tollnedsettelse for. Søknader om individuelle tollnedsettelser vurderes etter Forskrift om
administrative tollnedsettelser for landbruksvarer FOR 2005.12.22: nr 1723 (FAT).
3a. Tollnedsettelse for landbruksvarer
Søknader om tollnedsettelse for produktet vurderes etter FAT § 11-14. Om produktet inneholder varer som er relevante for tollberegningen, det vil si alle
varer på vedlegg 2 til FAT, samt korn og mel av hvete, havre, bygg, rug og rughvete, skal disse oppgis i prosentandel.
Om varen tilfredsstiller gjeldende regelverk for økologisk produksjon (se forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske
landbruksprodukter og næringsmidler), skal det krysses av for økologisk.
Kryss av for konserves om FAT §§ 18b, 18c eller 18d gjelder.
3b. Tollnedsettelse med anvendelseserklæring
Det kan søkes om tollnedsettelse for ulike fôrprodukter (ferdigvarer eller råvarer til fôr) etter FAT § 15, punkt 1, 3, 4 og 5. Det kan også søkes om
tollnedsettelse for varer på vedlegg 6 til FAT som skal inngå som innsatsvare i produksjon av industrielt bearbeidete landbruksvarer omfattet av protokoll 3
til EØS-avtalen, jf. FAT § 18. Med tillatelsen om nedsatt toll følger også en erklæring om anvendelse som må kunne fremvises ved fortolling.
Det gjennomføres etterkontroll knyttet til rett bruk av varer med tollnedsettelse fulgt av anvendelseserklæring.
3c. Tollnedsettelse for såvarer
Det kan innrømmes tollnedsettelse for såvarer til bruk i jordbruk og plen for de arter/sorter som er kunngjort på www.landbruksdirektoratet.no
3d. Tollnedsettelse for vitamin- og mineralandel til dyrefôr
Det kan innrømmes tollfritak for vitamin- og mineraltilskuddsandelen i dyrefôr, etter FAT § 15, punkt 2. Ingrediensene skal angis i prosent, hvor summen av
ingrediensenes andel i resepten skal være 100 prosent. For sammensatte ingredienser kan det gis tollfritak for vitamin- og mineraltilskuddsandelen i den
sammensatte ingrediensen. Dette må i så fall spesifiseres.
4.

Eventuell tilleggsinformasjon
Kommentarer knyttet til kriterier for individuelle tollnedsettelser eller annen informasjon av betydning for saksbehandlingen, for eksempel prisinfomasjon,
kan skrives her.

5.

Dokumentasjonskrav ved søknad om nedsatt toll
Når man søker om tollnedsettelse skal man alltid ha tilgjengelig informasjon om varens innhold. Dette skal innhentes fra produsent. Informasjonen vil kunne
bli etterspurt ved kontroll, og importøren må da sørge for å ha dokumentasjonen tilgjengelig. Om dokumentasjonen ikke oppfyller kravene vil søknaden bli
avvist.

versjon 1.1 - 17.02.2017

•
•
•

•
•

Vi stiller følgende krav til dokumentasjonen:
Det skal gå klart frem av dokumentasjonen at den kommer fra produsent.
Alle produktets ingredienser skal fremgå.
Prosentvis innhold av alle råvarer som er relevante for tollberegningen skal fremgå. Dette er alle varene omfattet av vedlegg 2 til FAT, i tillegg til korn og mel
av hvete, havre, bygg, rug og rughvete. Disse råvarene finner du også i den elektroniske tjenesten «Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon
av bearbeidede landbruksvarer (RÅK)».
Dokumentasjonen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.
Dokumentasjonen skal være oppdatert når man søker om tollnedsettelse, den skal vise råvareinnholdet i produktet på importtidspunktet.
For mer informasjon, se våre nettsider www.landbruksdirektoratet.no.

6.

Underskrift
Søknaden dateres, og opplysningene bekreftes ved signatur.
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