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Tolltariffen 2018 - forslag til nye oppdelinger - høring - innspill fra 

Fiskeridirektoratet  

 

 

 

Vi viser til høringsbrev om Tolltariffen 2018.  Fiskeridirektoratet har gjennomgått høringen 

og har kommentarer til høringsutkast på områder som vedrører fiskerinæringen.  

 

Til punkt 3. Egne oppdelinger for laks etter industristandard– fra Capia 

 

Vi støtter Norges sjømatråd sin vurdering om at en inndeling kan være ønskelig, og er gjerne 

i dialog med sjømatrådet for innspill til neste års tolltariff. Det er viktig med samsvar mellom 

underliggende dokumenter og registrering i Tolltariffen, slik at en slipper summeringer. 

Dette vil effektivisere arbeidet med å gi opplysninger. Her bør de elektroniske 

applikasjonene lages slik at de imøtekommer næringens behov generelt. 

 

Til punkt 4. Egne varegrupper for levendefanget og levendelagret torsk , - fra Capia. 

 

I forbindelse med kontroll- og analysearbeid vil det være fordelaktig at man har samme 

differensiering på slutt- og landingsseddel som på tolldeklarasjonene. Levendelagret fisk er 

en ordning som næringen selv har ønsket. Siden vi har koder for levendefanget og 

levendelagret på sluttseddel er det også ønskelig å ha tilsvarende på eksportdokumentene på 

fisk som har vært levendefanget/levendelagret slik at informasjonen kan sammenholdes. 

 

Til punkt 5. Endre vektinndelingen for makrell – fra Norges sjømatråd 
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Kommentar: En inndeling av makrell etter nye størrelsesgrupper er fornuftig. 

Fiskerimyndighetene mener imidlertid vektinndeling må være enda noe mer detaljert: 

- Under 250 gram 

- Mellom 250 og 400 gram 

- Mellom 400 og 600 gram 

- Over 600 gram 

En slik oppdeling vil øke sannsynligheten for korrekt sortering ved landing av fangst og 

senere eksport. Fiskeridirektoratet setter disse kravene til størrelsessortering av makrell på 

vår landings- og sluttseddel. Fangstens størelsesammensetning, slik den skal fremgå av 

landings- og sluttseddel, bør kunne kontrolleres mot tilsvarende opplysninger på 

tolldokumentene. 

 

Om utvikling og bruk av Tolltariffen 

 

I høringsnotatet vises det noen steder til føringer gitt av Finansdepartementet om å arbeide 

for en enkel og lettforståelig tolltariff. Et eksempel på dette er under Miljødirektoratets 

forslag om egne oppdelinger for visse levende dyr der Tolldirektoratet kommenterer at 

forslaget innebærer en rekke nye oppdelinger, og således ikke er i samsvar med de føringer 

som er gitt av Finansdepartementet om å arbeide for en enkel og lettforståelig tolltariff.  

 

Vi har naturligvis forståelse for den føringen som er gitt av Finansdepartementet. Samtidig 

viser Miljødirektoratets forslag på en god måte behovet for å ha en mer detaljert tolltariff. 

Ulike etater vil kunne ha behov for en mer detaljert tolltariff for å kunne gjennomføre sitt 

forvaltningsansvar på en effektiv måte. For Fiskeridirektoratet er det eksempelvis viktig med 

en tolltariff på et nivå som gjør det mulig å sammenligne fangststatistikken med 

utenrikshandelen, og dette krever tidvis en detaljert oppdeling av tolltariffen . 

Varegruppering (den internasjonale toll- og statistikknomenklaturen) med tilhørende 

statistikk, er i denne sammenheng en viktig kilde til informasjon. Data fra Tolldirektoratet 

blir ofte benyttet som sammenligningsgrunnlag mot andre kilder og kan være en  indikator 

for å identifisere ulovlige transaksjoner også i andre etater enn Tolletaten. Etablert 

etatssamarbeid gir mulighet for sammenstilling av informasjon mellom etatenes ulike data, 

på en for samfunnet mest mulig effektiv måte. 

 

Det er etablert et etatssamarbeid mellom Skattedirektoratet (Skatteetaten) , Tolldirektoratet 

(Tolletaten), Fiskeridirektoratet for å utnytte informasjon fra etatene på en mest mulig 

effektiv måte for samfunnet i Nasjonal Analyse Gruppe (NAG). Det er derfor viktig at 

varegrupperinger avspeiler et samfunnsbehov som er videre enn Tolloven og 

avgiftsberegninger for import. 

 

Vi vil løpende vurdere om tolltariffen har en hensiktsmessig inndeling i forhold til våre 

behov og signalisere slike behov i de årlige høringene om tolltariffen.  
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Med hilsen 

 

 

Per Sandberg 

direktør  

 Hanne Rasch 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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