Retningslinjer for prisutjevningsbeløp

Retningslinjer for innbetaling av prisutjevningsbeløp på kraftfôr
Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 01.01.2009 med hjemmel i forskrift 19.12.2008. nr.
1492 om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr.

1 Prisutjevningspliktige virksomheter. Råvarer som det skal svares prisutjevnings beløp for.
Firmaer som produserer kraftfôrblandinger til husdyrproduksjon eller selger råvarer direkte til
husdyrproduksjon skal betale prisutjevningsbeløp for følgende råvarer av norsk opprinnelse:
Sildemel / fiskemel
Soyamel
Fiskeensilasje av pelagisk fisk (sild/makrell)
Bioprotein
Råkvarer (se rundskriv nr 44/06 av 27.09.06.)
Erteprotein, ertestivelse, erteskall
Biprodukter fra biodrivstoffproduksjon
2 Satser for prisutjevningsbeløp
Satser for prisutjevningsbeløp fastsettes normalt hver måned av Statens landbruksforvaltning
ut fra målpris og verdensmarkedspris m.v. Satsene blir publisert på internett via
www.slf.dep.no.

3 Innbetaling
Prisutjevningsbeløp skal betales til Statens landbruksforvaltning på grunnlag av oppgaver
over råvareforbruk i produksjon av kraftfôrblandinger til husdyrproduksjon og av oppgaver
over direktesalg av råvarer til husdyrproduksjon. Skjema, "Beregning av grunnlag for
prisutjevningsbeløp," eller tilsvarende oppstilling skal benyttes.
Bygdemøller som kjøper soyamel, sildemel/fiskemel og andre råvarer som det skal svares
prisutjevningsbeløp for, fra engrosforhandlere og Norgrain AS, kan innbetale
prisutjevningsbeløp til disse, som foretar oppgjør med Statens landbruksforvaltning.
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Prisutjevningsbeløp forfaller til betaling den 15. i måneden etter at forbruk fant sted. Skjema,
"Beregning av grunnlag for prisutjevningsbeløp" eller tilsvarende oppstilling skal sendes SLF
innen den 7. i måneden etter at forbruket fant sted på faks eller mail.

Ved for sen innbetaling påløper morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.
Manglende innbetaling behandles som inkassosak.

4 Unntak
Det skal ikke betales prisutjevningsbeløp for sildemel/fiskemel som selges direkte til
pelsdyrfôr eller brukes som råvare i kraftfôrblandinger til pelsdyr.
Ved salg av kraftfôrblandinger eller ren råvare til pelsdyrfôr skal salget dokumenteres enten
ved EDB- utskrift eller fakturakopi som viser navn, solgt kvantum og salgsdato.
Det skal ikke betales prisutjevningsbeløp for fôr til kjæledyr.

5 Kontroll
Statens landbruksforvaltning fører kontroll med at disse reglene følges og kan med hjemmel i
forskriften, § 3 kreve innsyn i de forretningspapirer som er nødvendig for å gjennomføre
kontrollen.
Dersom det fremkommer avvik ved den årlige kontrollen, blir verdien av avviket enten krevd
inn eller godskrevet vedkommende kraftfôrprodusent eller den som har solgt råvarer til
direkte bruk i husdyrproduksjon.
Krav belastes med rentesats NIBOR 12. Siden tidspunktet når kravet oppsto i kontrollåret er
ukjent, beregnes det for kontrollåret renter for halve perioden fra første mulige forfall 15.02.
til 31.12. lik 160 dager. I tillegg regnes renter frem til fakturadato for kravet i påfølgende år.
Ved godskriving beregnes ikke renter.
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