BEGREPSFORKLARINGER
Import:
Hjemlet i:




Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅKimportforskriften).
Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)
Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Tollkvoteforskriften)

RÅK-varer: Bearbeidede landbruksvarer
Det er en uttømmende liste med varenummer i forskriften som er omfattet av en internasjonal avtale (EØS-avtalens
protokoll 3) som definerer hva som er RÅK-varer. Listen med varenummer over hva som er RÅK-varer er i forskriftens
vedlegg 1. Det er ikke alle bearbeide varer som er omfattet av avtalen, for de som ikke er omfattet av avtalen kan
man søke individuell tollnedsettelse for.
Landbruksvarer: Alt annet enn RÅK-varer, av matvarer er det i hovedsak kap 1-16, 20, i tolltariffen.
Varenummer i tolltariffen:
Alle varer har et varenummer i tolltariffen. Et produkt kan kun ha et riktig varenummer i tolltariffen. Det er da et 8
siffer varenummer som står i den norske tolltariffen. De to siste sifrene er nasjonale og kan derfor variere fra
internasjonale varenummer. I denne sammenhengen snakker vi om varenummer i den norske tolltariffen.
Tollnedsettelse:
Er en rettighet til å kunne importere en spesifikk vare til en lavere tollsats enn ordinær tollsats.
Opprinnelsesbevis:
Det finnes to former for opprinnelsesbevis, enten et varesertifikat EUR.1/EUR-MED eller en opprinnelseserklæring.
For mer informasjon sjekk www.toll.no
BKU: Bindende forhåndsuttalelser om klassifisering
En bindende forhåndsuttalelse om klassifisering i tolltariffen (BKU) er et enkeltvedtak med klageadgang. Dette
vedtaket er det Tollvesenet som fatter, har du spørsmål om varenummer i tolltariffen, kontakt Tollvesenet.

Tilskudd:
Hjemlet i Forskrift 2009-06-10 nr. 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer.
RÅK står for råvarepriskompensasjon, det innebærer at vi kompensere for ulikt råvareprisnivå på jordbruksråvarer i
Norge og i utlandet. I de tilfeller der tollsatsen ikke gir like konkurransevilkår for bruk av norske råvarer, kan du som
aktør søke om prisnedskrivning eller eksportstøtte.
PNS: Prisnedskrivningstilskudd
Næringsmiddelindustrien kan søke om tilskudd i form av prisnedskriving (PNS) dersom ferdigvaren blir omsatt i
innenlandsk dagligvaremarked. Forutsetningen er at man bruker norske råvarer i sin produksjon, og at produksjonen
gjøres i Norge. Det gis ikke støtte for importerte råvarer.
XR: Eksportstøtte
Industrien kan søke om tilskudd i form av eksportstøtte (XR) dersom ferdigvaren blir eksportert til utenlandsk
dagligvaremarked eller omsatt i spesialmarked. Forutsetningen er at man bruker norske råvarer i sin produksjon, og
at produksjonen gjøres i Norge. Det gis ikke støtte for importerte råvarer.
PNS- og XR-satser:
Tilskuddssatser blir vanligvis fastsatt en gang i året, og gjelder fra 1. januar i gjeldende år. Hver råvare som er
tilskudds berettiget får egen sats.

