Vedlegg til høringsbrev – Tolltariffen 2018
Tolldirektoratet (TOD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2018:

1. Egne oppdelinger for visse levende dyr – fra Miljødirektoratet
Bakgrunn for endringen
Fremmede arter er en alvorlig miljøutfordring, og en av de største truslene mot biologisk
mangfold. Tilførselen av fremmende arter til Norge skjer både tilsiktet gjennom import og
utilsiktet, hvor arter kommer med som blindpassasjerer, med den globale handelen og
varestrømmen som viktige fellesfaktorer.
Flere forskningsrapporter understreker at det er en forskjell i miljørisiko mellom disse
gruppene og det er derfor av betydning for ivaretagelse av naturmangfoldet at dette
kommer frem i en bedre oppdeling i tolltariffen.
Ikrafttredelse av naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer har medført
et økt behov for Miljødirektoratet til å skaffe seg bedre oversikt over importstrømmen og
som grunnlag for videre oppfølging av regelverket.
Miljødirektoratet vurderer at det er et særskilt behov for å skille ut flere artsgrupper for
reptiler, insekter og virvelløse dyr (invertebrater) under posisjon 01.06 – levende dyr.
På bakgrunn av de ønskede nye oppdelingene vil endringen vil se slik ut:
Ex. 01.06 Andre levende dyr.
.2000 - reptiler (herunder slanger og skilpadder):
- insekter:
.4900 - - andre
.9000 - ellers
- reptiler (herunder slanger og skilpadder):
.2001 - - slanger
.2002 - - skilpadder
.2009 - - andre
- insekter:
- - andre:
.4901 - - - humler
.4902 - - - sommerfugler og maur
.4903 - - - fluer, herunder rovfluer
.4904 - - - biller
.4905 - - - pinnedyr, vandrende blad og knelere
.4906 - - - gresshopper og sirisser
.4907 - - - kakerlakker
.4909 - - - andre
- ellers:
.9001 - - meitemark
.9002 - - edderkoppdyr, herunder skorpioner
.9003 - - frosker og salamandere
.9009 - - andre
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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.
Direktoratets kommentarer
Forslaget kan gjennomføres slik det er redigert av oss. Direktoratet bemerker imidlertid 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 gjør dessuten oppmerksom på at det per i dag ikke er krav til at varer med en verdi
under 350 kroner skal deklareres i TVINN og det kan derfor bli vanskelig å hente ut
informasjon om slike forsendelser.

2. Flere oppdelinger for kjøtt av storfe – fra Nortura og Kjøtt og
fjærfebransjens Landsforbund (KLF)
Bakgrunn for endringen
Nortura og KLF ønsker at varenummer for kjøtt av storfe deles opp slik at det blir egne
varenummer for kjøtt av ung ku og ku. Bakgrunnen for dette er at det importeres mye
kjøtt av ku fra EU som gis tollnedsettelser, noe som påvirker norsk produksjon. Med en
slik oppdeling mener Nortura og KLF at Landbruksdirektoratet får mulighet til å beregne
forskjellige tollsatser for storfekjøttkategoriene.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Forslaget er ikke utredet av Landbruksdirektoratet, så det kan ikke fastslås om de
foreslåtte endringene vil ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget er ikke utredet av Landbruksdirektoratet, så det kan ikke fastslås om de
foreslåtte endringene vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Direktoratets kommentarer
Forslaget er forelagt Landbruksdirektoratet for kommentarer. Landbruksdirektoratet
mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet fra deres side til at de kan støtte en slik
oppdeling.
På denne bakgrunnen støtter vi ikke forslaget.

3. Egne oppdelinger for laks etter industristandard– fra Capia
Bakgrunn for endringen
Capia foreslår at varenummer 03.02.1411 deles opp i de størrelseskategoriene som er
industristandard. Det foreslås 9 nye varenummer for atlanterhavslaks med hode, med
inndeling fra 1-2 kg, 2-3 kg, 3-4 kg, 4-5 kg, 5-6 kg, 6-7 kg, 7-8 kg, 8-9 kg og + 9 kg.
Direktoratets kommentarer
Innspillet er forelagt Norges sjømatråd for uttalelse. De anser det som nyttig dersom
varenummeret for fersk laks hadde vært ytterligere inndelt etter vekt, men rasjonelle
hensyn tilsier at en inndeling for hver kilo ikke er nødvendig. En to eller tre-deling hadde
vært nyttig for å oppnå en mer detaljert handelsstatistikk. Det anføres at en vektinndeling
må høres med næringen før disse fastsettes.
Vi foreslår at Norges sjømatråd ser nærmere på forslaget og eventuelt koordinerer et
innspill om ytterligere oppdelinger med fiskerinæringen. Dersom det er behov for
ytterligere oppdelinger bes dette komme som ett innspill til neste års tolltariff, med en
begrunnelse om hvorfor det er behov for inndeling etter kg.
Direktoratet bemerker 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 støtter ikke forslaget.
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4. Egne varenummer for levendefanget og levendelagret torsk – fra
Capia
Bakgrunn for endringen
Capia foreslår at det opprettes egne varenummer for levendefanget og levendelagret torsk
under posisjon 03.02. Bakgrunnen for ønsket er at levendefanget og levendelagret torsk
forventes å øke i årene som kommer.
Direktoratets kommentarer
Innspillet er forelagt Norges sjømatråd. De har uttalt at da ingen torsk per i dag
eksporteres levende er det etter deres syn ikke behov for et eget varenummer for levende
torsk.
Når det gjelder den delen av forslaget som går på «levendefanget» så går TOD ut i fra at
det her tenkes på fisk som skal levendelagres i etterkant. Metoden for å se om fisk har
vært levendelagret for den prosesseres er ved å kontrollere sluttseddelen. Her vil det
fremkomme om fisken er landet «levende», «fersk» eller «fryst».
Norges sjømatråd sier at en oppdeling for levendelagret fisk er uinteressant for dem.
Vi støtter ikke forslaget.

5. Endre vektinndelingen for makrell – fra Norges sjømatråd
Bakgrunn for endringen
Inndelingen for fryst makrell er i dag over og under 600 gram (varenummer 03.03.5401 og
03.03.5402). Eksportstatistikken viser at det er minimale kvantum med fryst makrell som
veier over 600 gram (1 -2 % av totalen). Det er hensiktsmessig med denne todelte
inndelingen, men det forslås at den endres til over og under 450 gram.
Endringen vil se slik ut:
Ex. 03.03

.5401
.5402
.5403
.5404

Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under
posisjon 03.04.
- makrell ... osv:
- - makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
- - - med vekt under 600 gram
- - - med vekt 600 gram eller derover
- - - med vekt under 450 gram
- - - med vekt 450 gram eller derover
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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.
Direktoratets kommentarer
Dersom næringen har behov for at det fortsatt er en differensiering på vekt, støtter vi
forslaget.

6. Egne oppdelinger for levende snegler – fra Miljødirektoratet
Bakgrunn for endringen
Fremmede arter er en alvorlig miljøutfordring, og en av de største truslene mot biologisk
mangfold. Tilførselen av fremmende arter til Norge skjer både tilsiktet gjennom import og
utilsiktet, hvor arter kommer med som blindpassasjerer, med den globale handelen og
varestrømmen som viktige fellesfaktorer.
Flere forskningsrapporter understreker at det er en forskjell i miljørisiko mellom disse
gruppene og det er derfor av betydning for ivaretagelse av naturmangfoldet at dette
kommer frem i en bedre oppdeling i tolltariffen.
Ikrafttredelse av naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer har medført
et økt behov for Miljødirektoratet til å skaffe seg bedre oversikt over importstrømmen og
som grunnlag for videre oppfølging av regelverket.
I denne sammenheng er det ønskelig med egne oppdelinger for levende snegler i posisjon
01.06.
Direktoratets kommentarer
Levende snegler klassifiseres ikke i tolltariffens posisjon 01.06. I henhold til HSnomenklaturen, som tolltariffen er basert på, skal levende snegler klassifiseres i kapittel 3,
nærmere bestemt posisjon 03.07, varenummer 03.07.6000 (unntatt sjøsnegler).
Miljødirektoratet ønsker en oppdeling for snegler som hobbydyr. Tolletaten er avhengig
av å kunne identifisere en vare ved grensepassering. Uttrykket «som hobbydyr» antyder
et sluttbrukerkriterium, noe som er vanskelig å kontrollere ved deklarering.
Det er allerede eget varenummer for levende snegler (andre enn sjøsnegler), uansett hva
de skal benyttes som. Vi støtter ikke forslaget.
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7. Forslag om å endre ordlyden til posisjon 11.06 – fra Felleskjøpet
Rogaland
Bakgrunn for endringen
Felleskjøpet Rogaland foreslår å endre ordlyden til posisjon 11.06 til også å omfatte
pelletert vare, ikke bare mel. Bakgrunnen er at de har opplevd problemer med å
klassifisere et produkt hvor melet er klassifisert i posisjon 11.06, mens det pelleterte
produktet er klassifisert i posisjon 19.01.
Direktoratets kommentarer
Tolltariffen er utformet i overensstemmelse med HS-nomenklaturen, og vi kan ikke
utvide vareomfanget utover HS-nomenklaturen. Posisjonsteksten til posisjon 11.06 sier at
her går kun mel og pulver av tørkede belgfrukter. Vi kan derfor ikke utvide dette til også
omfatte pelleter.
Vi støtter ikke forslaget.

8. Egen oppdeling for lupiner – fra Felleskjøpet Rogaland
Bakgrunn for endringen
Felleskjøpet Rogaland foreslår at det opprettes eget varenummer for lupiner i posisjon
12.14. Bakgrunnen for dette er at de ønsker å importere hele lupiner som en proteinkilde
til dyrefôr. Landbruksdirektoratet åpner for søknad om tillatelse til nedsatt toll.
Felleskjøpet Rogaland hevder i sitt innspill at dette er vanskelig å administrere da lupiner
per i dag er i samme varenummer som andre varer som ikke gis tollnedsettelse.
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.
Direktoratets kommentarer
Selv om det ikke er eget varenummer for hele lupiner til dyrefôr, opplyser
Landbruksdirektoratet at de gir individuelle tollnedsettelser.
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Vi ønsker ikke å opprette nye varenummer for varer som det er lav handel med. Så lenge
Landbruksdirektoratet har uttalt at de kan gi tollnedsettelser for slike varer er
importørens behov ivaretatt.
Vi støtter ikke forslaget.

9. Egne oppdelinger for bioenergi-produkter – fra Statistisk
sentralbyrå
Bakgrunn for endringen
Statistisk sentralbyrå ønsker egne varenummer for bioenergi-produkter som brukes i
energibalansen og energi-regnskapet. Dette gjelder bioetanol, biojetparafin og
biofyringsolje.
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.
Direktoratets kommentarer
Klassifisering av varer i tolltariffen følger de alminnelige fortolkningsreglene. Regel 1 sier
at klassifiseringen skal bestemmes av ordlyden i posisjonene og notene til vedkommende
avsnitt eller kapittel.
Bioetanol, biojetparafin og biofyringsolje kan klassifiseres flere steder i tolltariffen,
avhengig av innhold og sammensetning. Det har vært diskusjoner i Verdens tollorganisasjon (WCO) om klassifisering av slike produkter og her har man ikke greid å
komme til enighet.
Inntil internasjonale kriterier er på plass for å klassifisere slike produkter, anbefaler ikke
TOD at det opprettes nasjonale varenummer for bioetanol, biojetparafin og biofyringsolje.
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10. Utfyllende beskrivelser for enkelte varenummer – fra Statistisk
sentralbyrå
Bakgrunn for endringen
Det er et ønske om mer utfyllende varenummertekst for varenumrene 27.10.1941,
27.10.1945 og 27.10.1949. Det anføres at det kan være vanskelig å vite hvilke typer
produkter som inngår i disse varenumrene. Produkter som det er spesielt utfordrende å
plassere, er marine gassoljer og lett fyringsolje.
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.
Direktoratets kommentarer
Dersom man endrer varenummerteksten til disse tre varenumrene, er det stor
sannsynlighet for at man også endrer vareomfanget. Ut i fra den korte begrunnelse til
Statistisk sentralbyrå, kan vi ikke se at det er tilstrekkelig grunnlag for å endre
varenummerteksten.
Vi støtter ikke forslaget.

11. Egen oppdeling for etan – fra Statistisk sentralbyrå
Bakgrunn for endringen
Statistisk sentralbyrå ønsker eget varenummer for flytende etan, da dette er et produkt
som det rapporteres til International Energy Agency (IEA) og Eurostat.
Endringen vil se slik ut:
Ex. 27.11
Jordgasser og andre gassformige hydrokarboner.
- gjort flytende:
.1900 - - andre
- gjort flytende:
- - andre:
.1901 - - - etan
.1909 - - - andre
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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.
Direktoratets kommentarer
Statistisk sentralbyrå har ikke lagt frem handelstall for det foreslåtte nye varenummeret.
Da dette er et produkt som det rapporteres på internasjonalt, anser vi at det foreligger et
reelt behov.
Vi gjør oppmerksom på at EUs tolltariff ikke har en tilsvarende oppdeling for etan i
posisjon 27.11.
Vi støtter forslaget slik det er utformet av oss.

12. Egen oppdeling for magnesiumheksahydrat – fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Bakgrunn for endringen
DSB har behov for en ny oppdeling når det gjelder kjemikalier som kan benyttes til
fremstilling av ulovlige eksplosiver, såkalte utgangsstoffer for eksplosiver. Egne
oppdelinger i tolltariffen for slike utgangsstoffer vil gi DSB en nødvendig oversikt over
inn- og utførsel og aktører. Slike oversikter har vært og er viktig i deres arbeid med
kartlegging av aktører, samt i arbeidet med implementering og håndhevelse av forskrift
om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.
I forbindelse med at EU har vedtatt å legge til tre nye utgangsstoffer til forordning
98/2013, er det behov for at magnesiumnitratheksahydrat får eget varenummer i
tolltariffen, da det er forventet at EU- forordningen implementeres i norsk forskrift i løpet
av 2017. De to andre utgangsstoffene har allerede egne varenummer i tolltariffen.
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Endringen vil se slik ut:
Ex. 28.34 Nitritter; nitrater.
- nitrater:
- - andre:
.2909 - - - ellers
.2902 - - - av magnesium
.2908 - - - andre
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av forslaget.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
En slik endring vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
En slik endring vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Direktoratets kommentarer
Vi støtter forslaget slik det er utformet av oss.

13. Egne varenummer for solcellepaneler – fra Multiconsult
Bakgrunn for endringen
Multiconsult trenger faktagrunnlag for å kunne beregne miljøfordelene og rapportere tall
for Norge til ulike internasjonale statistikker. Det anføres at tidligere ble slike produkter
registrert under varenummer 85.01.3101, og de forstår det slik at de nå føres under
varenummer 85.41.4001.
Direktoratets kommentarer
Varer som tidligere ble klassifisert i varenummer 85.01.3101, klassifiseres nå i
varenummer 85.01.3000.
Varer som tidligere ble klassifisert i varenummer 85.41.4001, klassifiseres nå i
varenummer 85.41.4000.
I 2014 foreslo TOD å fjerne varenumrene 85.01.3001 og 85.41.4001, pga. lav handel.
Forslaget ble sendt på høring i forbindelse med tolltariffen 2015, og det kom ingen
høringsinnspill på forslaget.
I HS-nomenklaturen, som tolltariffen er utformet i overensstemmelse med er, finnes det
ingen oppdelinger for solcellepaneler. Imidlertid foreligger det et forslag i Verdens
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tollorganisasjon om å lage internasjonale oppdelinger for solenergiprodukter (foreslått av
International Renewable Energy Agency (IRENA)), som bl.a. vil berøre varer i
underposisjon 8501.31 og 8541.40.
Det er foreslått egne oppdelinger for «photovoltaic DC generators», «photovoltaic AC
generators» (begge 85.01) og solceller, også sammensatt til paneler (posisjon 85.41).
En internasjonal oppdeling vil tidligst komme i 2022.
Vi støtter ikke forslaget.
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