Søknad om
tillatelse til innenlands bearbeiding
av landbruksvarer
Søknaden sendes Grenland tollsted
Torskebergveien 1
3950 Brevik

Fjern utfylling
Alle punkter må fylles ut.
Mangelfullt utfylt søknad kan medføre forlenget saksbehandlingstid.

1 Følgende firmaer søker alene eller i fellesskap om bevilling til innenlands bearbeiding av landbruksvarer
Organisasjonsnr.

Søker 1 Navn
Adresse
Kontaktperson

Postnummer
Kontaktperson tlf.

Tollkredittnr.

Sted
Sikkerhet for tollkreditt

Kr
Organisasjonsnr.

Søker 2 Navn
Adresse
Kontaktperson

Postnummer
Kontaktperson tlf.

Tollkredittnr.

Sted
Sikkerhet for tollkreditt

Kr
Organisasjonsnr.

Søker 3 Navn
Adresse
Kontaktperson

Postnummer
Kontaktperson tlf.

Tollkredittnr.

Sted
Sikkerhet for tollkreditt

Kr
Organisasjonsnr.

Søker 4 Navn
Adresse
Kontaktperson

Kontaktperson tlf.

Postnummer

Sted

Tollkredittnr.

Sikkerhet for tollkreditt

Kr

2 Hvilke varer skal innføres?
Vare-/ fakturabetegnelse

Tolltariffens posisjon/ varenr.

Angi forventet årlig importbehov

Tolltariffens posisjon/ varenr.

Angi forventet årlig eksport

3 Hvilke varer skal utføres?
Vare-/ fakturabetegnelse
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4 Hvorfor benyttes ikke norske råvarer i produksjonen? (spesifiser per råvare)
Råvare

Annen kvalitet
på råvaren

Norske råvarer
ikke tilgjengelig

For høy pris på
norske råvarer

Annet

Hvis annet, spesifiser

5 Dersom importvaren kommer fra EU (sett kryss)
Er det søkt om utenlands bearbeiding av varen(e) i EU?

Ja

Nei

Hvis “ja”, hva er status for denne søknaden? Spesifiser per råvare (kan spesifiseres på eget vedlegg)

6 Hvilken prosess skal de ulike søkerene gjennomføre?
Produksjonsprosessen(e) fra import til eksport skal kunne leses. (Spesifiser gjerne på eget vedlegg)
innførsel
Søker 1

utførsel
innførsel

Søker 2

utførsel
innførsel

Søker 3

utførsel
innførsel

Søker 4

utførsel

bearbeiding
lager/
bearbeidingssted

Angi råvare, ferdigvare, bearbeidingsprosess og om dette er en ny virksomhet for søker

bearbeiding
lager/
bearbeidingssted

Angi råvare, ferdigvare, bearbeidingsprosess og om dette er en ny virksomhet for søker

bearbeiding
lager/
bearbeidingssted

Angi råvare, ferdigvare, bearbeidingsprosess og om dette er en ny virksomhet for søker

bearbeiding
lager/
bearbeidingssted

Angi råvare, ferdigvare, bearbeidingsprosess og om dette er en ny virksomhet for søker

7 Dekkes deler av ferdigvareproduksjonen av norske råvarer? (sett kryss)
Ja

Nei

Hvis ja spesifiser hvilke(n):

8 a) Innmelding av produksjonsresept for alle bearbeidingsprosessene som det søkes bevilling for
(utdyp og spesifiser i vedlegg om nødvendig)
Ferdigvare

Råvarer innenfor ordningen med
innenlands bearbeiding som inngår i
ferdigvaren

%-vis innhold av råvare innenfor ordningen med
innenlands bearbeiding pr. kg ferdigvare,
inkludert svinn
Herav
Kommersielt
1
svinn

1)
2)

Ikke-kommersielt
2
svinn

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

produksjonssvinn som benyttes i annen produksjon eller av annen aktør, herunder også svinn som benyttes til fôr
produksjonssvinn som kasseres og ikke benyttes i annen produksjon eller av andre aktører

8 b) Hvis kommersielt svinn, spesifiser anvendelse og avtaker
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9 Søknad om dispensasjon/ tillatelse
Som hovedregel skal varen importeres før bearbeiding og eksport. Det kan likevel søkes om samtykke til å til å benytte norske eller tidligere
fortollede varer av samme slag og samme kvalitet som de varer som skal innføres for bearbeiding (såkalt import før eksport), jf. tollforskriften § 6-45:
a) Søkes det om samtykke til å benytte norske eller tidligere fortollede varer av samme slag og samme kvalitet,
dvs. import før eksport?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

b) Hvis “ja”, begrunn:

c) Søkes det om tillatelse til innenlands bearbeiding selv om det ikke blir gitt samtykke etter bokstav a?

10 Andre forhold
a) Søkes det om dispensasjon fra krav om adskilt lagring (tollforskriften § 6-4-7)?
b) Hvis “ja”, begrunn:

c) Søkes det om dispensasjon fra gjenutførselsfrist (tollforskriften § 6-4-10)?
d) Hvis “ja”, begrunn:

e) Annet:

11 Andre opplysninger av betydning

12 Erklæring og underskrift fra søker
Det bekreftes at tolloven § 6-4 og tollforskriften §§ 6-4-1 til 6-4-12 er gjennomgått i forbindelse med utfylling av søknaden.
Sted og dato

Underskrift søker 1

Sted og dato

Underskrift søker 2

Sted og dato

Underskrift søker 3

Sted og dato

Underskrift søker 4

13 Erklæring og underskrift fra søkers revisor
Det bekreftes at regnskapene tilfredsstiller vilkårene i tollforskriften § 6-4-8
Sted og dato

Revisors underskrift søker 1

Sted og dato

Revisors underskrift søker 2

Sted og dato

Revisors underskrift søker 3

Sted og dato

Revisors underskrift søker 4
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