
 

 Landbruksdirektoratet 

Org.nr: NO 981 544 315 MVA  

 

www.landbruksdirektoratet.no 

postmottak@landbruksdirektoratet.no 

alta.post@landbruksdirektoratet.no 

 

Oslo 

Postboks 8140 Dep 

NO-0033 Oslo, Norway 

Telefon: +47 24 13 10 00 

Telefaks: +47 24 13 10 05 

Besøksadresse: Stortingsgt. 28 

Internett: www.landbruksdirektoratet.no 

 

Alta 

Postboks 1104 

NO-9504 Alta, Norway 

Telefon: +47 78 45 70 20 

Telefaks: +47 78 45 70 49 

Besøksadresse: Løkkeveien 111-0301 

 

 

    

  Toll- og avgiftsdirektoratet 

Postboks 8122 Dep 

0032 OSLO 

 

 

   

   

   

   

   

    

Vår dato:  03.07.2015  
Vår referanse:  

 

 

 

15/15022 - 5  
Deres dato:  13.05.2015  

Deres referanse:   15/10208  
 

  
Tolltariffen 2016 -forslag til nye oppdelinger - høring 

 

Vi viser til brev fra Toll- og avgiftsdirektoratet av 13.5.2015 med høring av forskrift om 

nye oppdelinger i Tolltariffen 2016. Landbruksdirektoratet har kommentarer til to av 

forslagene. 

 

Landbruksdirektoratet mener at et eget varenummer for alle frukt– og grønnsasksplanter i 

utgangspunktet kan være klargjørende. Det legges imidlertid til grunn at prydpaprika 

(Capsicum annum) og søtvier (Solanum) ikke flyttes fra varenummer 06.02.9044 til det 

nye varenummeret, og at en ved nyoppdelingen ikke skaper uklarheter i klassifiseringen av 

prydpaprika og søtvier. Ut fra tillegget i teksten til tre-streksoppdelingen foran 

varenummer 06.02.9031 Andre potteplanter eller utplantingsplanter, unntatt frukt- og 

grønnsakplanter (tillegg i fet skrift) kan det skapes et inntrykk av at prydpaprika og 

søtvier (inkluderer både tomat- og potetplanter) med forslaget skal klassifiseres på 

06.02.9092 og ikke på 06.02.9044. Vi foreslår derfor at det nye tillegget ikke tas med og at 

det nye varenummeret 06.02.9092 får teksten «andre frukt- og grønnsakplanter». 

 

Som tidligere nevnt, i høringen for tolltariffen 2015, støtter Landbruksdirektoratet ikke den 

skisserte endringen av posisjon 15.17 da kun noen av varenumrene som er foreslått å slå 

sammen er omfattet av Protokoll 3 til EØS-avtalen. Vi mener en bør unngå sammenslåing 

av varenumre som omfattes av forskjellige tollregimer, men har forståelse for at 

tollmyndighetene sikrer at tolltariffen baserer seg på oppdatert kunnskap om 

landbruksvarer. Det legges til grunn at norske handelsforpliktelser og bindinger 

opprettholdes. Gitt at den foreslåtte endringen i posisjon 15.17 gjennomføres er det viktig 

at inngåtte konsesjoner ivaretas av tollmyndighetene gjennom grønt vedlegg til tolltariffen.  

 

Landbruksdirektoratet har for øvrig ingen merknader til høringen. 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
Harald Moksnes Weie Lars Aage Gulbjørnrud 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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