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Høringssvar - Forslag om endring av tollforskriftens bestemmelser om 
bindende klassifiseringsuttalelser 

 

Vi viser til brev datert 16. september 2020, vedrørende høring av forslag til endring av 

tollforskriftens bestemmelser om bindende klassifiseringsuttalelser (BKU-er). 

 

For at tollvernet for norske landbruksvarer skal fungere etter sin hensikt, så må varer bli 

korrekt klassifisert og importøren må deklarere varene riktig. At varen er klassifisert på riktig 

varenummer er nødvendig for å sikre at tollsatsen blir beregnet etter korrekte bestemmelser. 

Likeledes er klassifisering av en ferdigvare avgjørende for om den er berettiget prisned-

skrivningstilskudd etter den norske RÅK-tilskuddsordningen.1 I forvaltningen av landbruks-

myndighetenes ordninger vil det derfor regelmessig være behov for å be om fremleggelse av 

BKU for å dokumentere riktig klassifisering av en vare. 

 

Landbruksmyndighetene deler langt på vei Tolletatens erfaring med at BKU-er ofte mister sin 

aktualitet etter tre år som følge endringer i produktets råvareinnhold o.l. Det er således en 

klar fordel for forvaltningen av våre ordninger at man får luket ut BKU-er som uansett ikke er 

gyldig lenger. Landbruks- og matdepartementet er derfor enig i forslaget om å sette 

bindingstiden for klassifiseringsuttalelser ned fra seks år til tre år for å harmonisere med 

tilsvarende bestemmelser hos EU og våre andre handelspartnere. En kortere bindingstid vil 

også lede til en raskere innarbeiding av ny tolkningspraksis og bidra til riktigere klassifisering 

av varer gjennom en raskere oppretting av eventuelle feil.  

 
 

1 Bearbeidede landbruksvarer omfattet av EØS-avtalen protokoll 3 er underlagt EØS-avtalens generelle 
bestemmelser om fri bevegelighet av varer, men avtalen åpner for at avtalepartene kan anvende toll og 
prisnedskriving på råvarene for å utjevne prisforskjeller på landbruksvarer som inngår i ferdigvarene. 
Vareomfanget for protokoll 3 er knyttet til varenummer i den internasjonal HS-nomenklaturen. 
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Side 2 
 

Videre støtter Landbruks- og matdepartementet forslaget til endring av tollforskriften § 12-13-

10 slik at BKU-er vil være bindende for både myndighetene og innehaveren av BKU-en. Slik 

vi ser det, vil dette innebære en viktig klargjøring av plikten til å deklarere varer riktig.  

 

For øvrig vises det til Landbruksdirektoratets høringsuttalelse.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Henrik Einevoll (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Siv Tanja Durteste 

seniorrådgiver 
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