Høringsnotat – vedlegg til høringsbrev – Tolltariffen 2023
Tolletaten har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2023:

1. Endre grenseverdien for varenummer 29.04.2002 – Fra Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Bakgrunn for behovet om endring
DSB forvalter forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. I forbindelse med ny forskrift
som forventes tres i kraft i løpet av 2022, er det behov for ny oppdeling i tolltariffen for kjemikalier
som kan brukes til å lage ulovlige eksplosiver, såkalte utgangsstoffer for eksplosiver. I den nye
forskriften endres grenseverdien for nitrometan, og det er behov for at varenummer 29.04.2002 har
den samme grenseverdien som er nevnt i den nye forskriften.
Endringen vil se slik ut:

Ex 29.04

Sulfo-, nitro eller nitrosoderivater av hydrokarboner, også halogenerte.
- derivater som bare inneholder nitro- eller nitrosogrupper:

.2002

- - nitrometan som inneholder mer enn 30 vektprosent nitrometan

.2003

- - nitrometan som inneholder mer enn 16 vektprosent nitrometan

Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Tolletatens kommentarer
En egen oppdeling for nitrometan med innhold av mer enn 16 vektprosent nitrometan vil legge til
rette for at DSB fortsatt skal kunne ha en oversikt over importen og aktører.
For at statistikken ikke skal bli ødelagt er det opprettet et nytt varenummer for nitrometan som
inneholder mer enn 16 vektprosent nitrometan.
Vi finner å kunne støtte forslaget.

2. Eget varenummer for svovelsyre over 15 vektprosent – Fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Bakgrunn for behovet om endring
DSB forvalter forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. I forbindelse med ny forskrift
som forventes tres i kraft i løpet av 2022, er det behov for ny oppdeling i tolltariffen for kjemikalier
som kan brukes til å lage ulovlige eksplosiver, såkalte utgangsstoffer for eksplosiver. I den nye
forskriften legges det nye restriksjoner på svovelsyre over 15 vektprosent.
Endringen vil se slik ut:
28.07.0000

Svovelsyre; oleum

28.07

Svovelsyre; oleum

.0001

- svovelsyre med innhold av mer enn 15 vektprosent svovelsyre

.0009

- ellers

Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Tolletatens kommentarer
En egen oppdeling for svovelsyre med innhold av mer enn 15 vektprosent svovelsyre vil legge til rette
for at DSB fortsatt skal kunne ha en oversikt over importen og aktører.
Vi finner å kunne støtte forslaget.

3. Eget varenummer for hagemøbelgrupper – fra Coop Norge SA
Bakgrunn for behovet om endring
Coop Norge ønsker at hagemøbelgrupper får eget varenummer. Per i dag skal disse varene splittes i
hhv sittemøbler (posisjon 94.01) og bord (posisjon 94.03). Ifølge statistikk fremskaffet av Coop er
vekt- og verdifordelingen hhv 70 % for sittemøbler og 30 % for bord.
Tolletatens kommentarer
En av kriteriene som legges til grunn ved vurdering av forslag til oppretting av nye varenummer er at
forslaget må være teknisk mulig å gjennomføre i forhold til HS-nomenklaturen.

Posisjon 94.01 omfatter sittemøbler og har følgende ordlyd
94.01 Sittemøbler (unntatt de som hører under posisjon 94.02), også de som kan omgjøres til
senger, samt deler dertil.

Posisjon 94.03 har følgende ordlyd
94.03 Andre møbler og deler dertil.
De alminnelige fortolkningsregler er utarbeidet av HS-komiteen i Verdens tollorganisasjon (WCO). De
omhandler de prinsipielle retningslinjene som gjelder ved klassifisering av varer og sørger for
ensartet bruk av HS-nomenklaturen og tolltariffen.
Regel 1 forteller at klassifiseringen skal bestemmes av ordlyden i posisjonene og notene til
vedkommende avsnitt eller kapittel.
Da hagemøbelgrupper inneholder produkter fra to forskjellige posisjoner, kan vi ikke opprette eget
varenummer under posisjon 94.01. Som det fremgår av posisjonsteksten til posisjon 94.01 er det kun
sittemøbler som kan føres under denne posisjonen. En utvidelse av dette vareomfanget er derfor
ikke mulig.
På samme måte kan vi heller ikke opprette eget varenummer under posisjon 94.03.
Vi har heller ikke mulighet for å opprette en egen posisjon (firesifret oppdeling) for
hagemøbelgrupper, da en slik posisjon ikke finnes i HS-nomenklaturen.

4. Fjerning av mengde i annen enhet for visse varenummer
Vi har tatt en gjennomgang av hvilke varenummer hvor det ved inn- og utførsel er krav til å oppgi
mengde i annen enhet (annet enn kg). For disse varenumrene er det ikke krav til å oppgi mengde i
annen enhet iht «1Recommendation of the Customs Co-operation Council on the use of standard
units of quantity to facilitate the collection, comparison and analysis of international statistics based
on the Harmonized System”.
Det er også gjort en sammenligning med EUs tolltariff og vi ser at det for disse varenumrene er det
krav til å oppgi hhv stk, par, m2, m3 og gram ved inn- og utførsel til/fra Norge, men ikke i EU.
Dette er informasjon som brukes statistisk, og ettersom EU (som er vår fremste handelspartner) ikke
har tilsvarende i sin statistikk, og det heller ikke er krav til å levere denne type statistisk informasjon
internasjonalt, ber vi høringsinstansene spesielt om å vurdere om det er nasjonalt behov å ha
mengde i annen enhet for følgende varenummer:

1

Publisert av Verdens tollorganisasjon (WCO)

2

Varenummer

Mengde i annen enhet i
Standard
tolltariffen (annet enn
Produktkategori2
mengdeenhet
kg)

42.02.3100
42.02.3200
42.02.3900

kg
kg
kg

stk
stk
stk

Lommebøker mv

43.01.8000

kg

stk

Pelsskinn

44.09.1010
44.09.1091
44.09.1092
44.09.2201

kg
kg
kg
kg

m2
m3
m3
m2

Trelast

61.13.0011
61.13.0019

kg
kg

stk
stk

Våtdrakter

62.07.9100
62.07.9900
62.08.9100
62.08.9200
62.08.9900

kg
kg
kg
kg
kg

stk
stk
stk
stk
stk

Undertøy mv

62.09.2010
62.09.2080
62.09.3010
62.09.3080
62.09.9010
62.09.9080

kg
kg
kg
kg
kg
kg

stk
stk
stk
stk
stk
stk

Babyklær

62.10.1010
62.10.1020
62.10.1090
62.10.4000
62.10.5000

kg
kg
kg
kg
kg

stk
stk
stk
stk
stk

Diverse klær

62.11.3900
62.11.4900

kg
kg

stk
stk

Treningstøy mv

62.17.1010
62.17.1020

kg
kg

par
par

Strømper og sokker

63.06.2201
63.06.2209

kg
kg

stk
stk

Telt o.l.

Dette er en grovsortering. For å se hva varenummeret omhandler spesifikt, se tolltariffen.toll.no

64.06.9002

kg

par

Gamasjer og støveltrekk

68.10.1901
68.10.1902
68.10.1904
68.10.9104

kg
kg
kg
kg

m2
m2
stk
m2

Varer av sement

69.04.9000

kg

stk

Keramiske blokker o.l

84.16.3000

kg

stk

Brennere til fyrsteder for flytende
brensel

84.48.1100
84.48.1900

kg
kg

stk
stk

84.49.0000

kg

stk

Maskiner for fremstilling av filthatter
mv

87.15.0004

kg

stk

Overdeler til barnevogner

91.10.1200
91.10.1900
91.10.9000

kg
kg
kg

stk
stk
stk

Urverk

91.13.1010
91.13.1020

kg
kg

gram
gram

Klokker og klokkedeler

95.03.0010
95.03.0021
95.03.0041
95.03.0049
95.03.0061
95.03.0069
95.03.0071
95.03.0075
95.03.0079
95.03.0081

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

Leketøy

Skaft- og jacquardmaskiner mv

Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
De foreslåtte endringene antas å ikke ville ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene vil medføre at deklarant ikke vil bruke tid på å deklarere denne
informasjonen på tolldeklarasjonen, noe som anses å være tidssparende. Det antas derfor å ha en
positiv økonomisk eller administrativ konsekvens for næringslivet.
Tolletatens kommentarer
Dersom næringslivet eller offentlige instanser ikke har behov for opplysningen ser vi ingen hensikt i
at den samles inn.

