Hvordan søke om
tollnedsettelser elektronisk
-En steg for steg veileder-

Denne veilederen viser deg hvordan du skal bruke den elektroniske søknadsløsningen. Før du
skal søke om tollnedsettelse er det viktig å huske på følgende:
1. Sett deg inn i regelverket. Dersom du skal importere en RÅK-vare – les rundskrivet til RÅKimportforskriften. Du finner det under fanen «regelverk».
2. Ha dokumentasjon/datablad fra produsent klart før du begynner å søke. Dokumentasjonen
må vise prosentvis innhold av de råvarene som er ingredienser i den ferdige varen.
3. Du må vite det riktige varenummeret i tolltariffen for varen du skal søke på.
4. Du skal søke om en tillatelse per produkt. Dette gjelder selv om varene har samme
varenummer.
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• Klikk deg inn på
www.landbruksdirektoratet.no

• Nede til venstre på forsiden kan du
klikke på «Søk om tollnedsettelse
på landbruksvarer»:

Du vil da komme til vinduet for å logge deg inn via Altinn:

•Klikk på linken «Import av
landbruksvarer og tilskudd
RÅK»
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• Velg elektronisk ID i Altinn
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• Velg bedriften du representerer
og klikk fortsett
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• Slik ser startbildet ut etter å ha logget på via
Altinn, velg «Tollnedsettelse» i menyen til venstre
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•Fyll inn korrekt informasjon - hvem som skal motta bekreftelser på e-post og godkjenninger.
•Huk av for «Jeg ønsker elektronisk tilbakemelding på søknaden»
•Klikk neste

• Skriv inn varenummer og klikk
hent
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Dersom du importerer en RÅK-vare
vil søknadsbildet se slik ut:
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• Fyll inn formål og opprinnelsesland
• Klikk neste

Dersom du importerer en basis
landbruksvare vil søknadsbildet se slik ut:
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• Fyll inn vareslag, formål og opprinnelsesland
• Klikk neste
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•Fyll inn varens fakturabetegnelse
•Legg inn prosentvis innhold av alle råvarene du finner i listen og som i tillegg er i produktet du
ønsker å importere
•Beregn tollsatsen dersom du ønsker det, og klikk på neste

RÅK

Basis landbruksvare

Husk at du som importør er ansvarlig for at opplysningene i søknaden er riktige!
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•Se over opplysningene som er oppgitt i søknaden
•Huk av for «Vi oppbevarer dokumentasjonen i hht
gjeldende krav»
•Klikk på send inn

Husk at dokumentasjonskravet skal være oppfylt når du sender inn søknaden!

12

•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, dvs.
prosentvis innhold av alle råvarer i punkt 3 i søknadsskjemaet eller som fremgår i de
ulike råvaregruppene i webløsningen ”Import av landbruksvarer”.
•Dokumentasjonen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.
•Dokumentasjonen skal være datert, og ikke eldre enn tre år på søknadstidspunktet.

13

14

• Når søknaden er sendt inn til Landbruksdirektoratet, får du en
bekreftelse på mail med saksnummer
• Klikk på «avslutt og gå til saksliste»

• Du får e-post fra Landbruksdirektoratet når:
• Søknaden er registrert
• Dersom søknaden blir tatt ut til kontroll
• Når søknaden er ferdigbehandlet
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• Du kan også logge inn i nettportalen vår for å hente
ut vedtaket. Svaret ligger i fanen «Behandlet».

Spørsmål sendes til postmottak@landbruksdirektoratet.no

Opplasting av tilleggsdokumentasjon

«Avslutt – Alle dokumenter er lastet opp»: Dette velger du dersom du er ferdig med å laste opp tilleggsdokumentasjon. Da
får du ikke mulighet til å laste opp flere filer senere. Anbefalt.
«Lukk – Ikke ferdig med dokumentasjonsopplasting»: Dette velger du dersom du ikke er ferdig med å laste opp
tilleggsdokumentasjon, og har behov for å gjøre det senere.
Vi anbefaler at dere laster opp all tilleggsdokumentasjon første gang dere laster det opp. Saksbehandlingen kan påbegynne
dersom noe tilleggsdokumentasjon er lastet opp. Vi vet ikke hvilken av valgene over dere har tatt.

