Søknad om tollkvote

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

SØKNADEN GJELDER:
2a. Registrering for deltakelse ved auksjon av tollkvoter
Erklæring
Jeg erklærer herved at det ikke foreligger eller vil foreligge noen former for avtaler eller annet samarbeid med
		konkurrerende budgivere i auksjonene som gjennomføres av Landbruksdirektoratet. Dette gjelder samarbeid om:
• deltakelse
• budstørrelser eller
• andre former for budgivningsstrategi

2b. Utstedelse av importtillatelse for tollkvoter
Varenummer i tolltariffen

Kvote

Vareslag

Mengde (kg/stk)

Opprinnelsesland

2c. Anvendelseserklæring for uttak kvote issalat og industriost
Issalat

Industriost

Hva skal produseres?
Hvem skal bearbeide varen?

2d. Salg av tollkvote
Kvote

Mengde (kg)

Organisasjonsnummer til kjøper

Firmanavn til kjøper

3. Dokumentasjonskrav ved søknad om tollkvote

versjon 1.1 - 12.02.2016

Jeg bekrefter å kjenne dokumentasjonskravene iht brukerveiledningen og oppbevarer dokumentasjonen iht gjeldende krav.

4. Underskrift
Sted og dato
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Veiledning
1.

Opplysninger om firma
Punktet skal alle som søker om tollkvote fylle ut. Det skal fylles ut ett skjema for hver kvote som det søkes om. 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.

Søknaden gjelder
Dette skjemaet skal benyttes ved søknad om registrering for deltakelse ved auksjon av tollkvoter, utstedelse av importtillatelse for tollkvoter (ITT) samt salg
av kvote. Det kan med fordel søkes elektronisk via våre nettsider www.landbruksdirektoratet.no, under elektroniske tjenester. Dette systemet gir en betydelig
gevinst for importører i form av spart tid og full oversikt over status på søknader. Svaret på søknaden vil foreligge raskere enn om det søkes på papirskjema.
Tollkvoter fordeles etter Forskrift om fordeling av tollkvoter av 10. oktober 2008 nr. 1132.
2a. Registrering for deltakelse ved auksjon av tollkvoter
For å delta på auksjon må firmaet registrere seg ved å krysse av for erklæring mot samarbeid. Brukernavn og passord utstedes av Landbruksdirektoratet
når registreringsskjema og erklæring mot samarbeid er godkjent. Brukernavn og passord er gyldig til og med 31.12 det året man registrerer seg.
2b. Utstedelse av importtillatelse for tollkvoter (ITT)
Før import kan skje, må kvoteeier søke om ITT. I feltet for varenummer i tolltariffen skal varenummer som kvoten gjelder for oppgis. I feltet kvote skal
kvotens navn stå, for eksempel “WTO storfekjøtt 2011”, vareslag blir for eksempel “biffer/fileter”.
2c. Anvendelseserklæring for uttak kvote issalat og industriost
For å få utstedt ITT for issalat og industriost må også anvendelse oppgis, det vil si at både punktene 2b og 2c må utfylles. Der må det oppgis hva som skal
produseres og hvem som skal bearbeide varen.

versjon 1.1 - 12.02.2016

2d. Salg av tollkvote
Ved salg av hele eller deler av kvoten eller omgjøring av tidligere utstedt ITT, skal det oppgis hvilken kvote det gjelder, mengden, organisasjonsnummeret til
kjøper samt navn på kjøper. Det må også oppgis hvilken ITT som skal omgjøres.
3.

Dokumentasjonskrav
For å delta på auksjon og ved kjøp av kvote, dersom firmaet ikke har deltatt i auksjon, må firmaet registrere seg ved å krysse av for å kjenne til
dokumentasjonskravene som finnes på Landbruksdirektoratets nettsted www.landbruksdirektoratet.no under internasjonal handel -> tollkvoter og aktuell
kvote.

4.

Underskrift
Søknaden dateres, og opplysningene bekreftes ved signatur.
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