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Toll- og avgiftsdirektoratet
Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel

Toll- og merverdiavgiftseksjonen

Vår ref: 11/18328 I Ark. nr.: 008

Vår dato: 02.05.11 I Deres dato: 04.03.11

Deres ref: 201100306-/STD

Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Horing - forslag til endring i konservesordningen

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til høring om utkast til endringer i forskrift om
administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, forskrift av 22. desember 2005 nr. 1723.

Direktoratet har kontrollert de varenummer som finnes i høringsbrevet og i utkastet til
endringsforskriften, nærmere bestemt vedlegg 6 i henhold til tolltariffen for 2011. Hvis det
er varenummer i forskriften eller vedlegg som ikke er tatt inn i endringsforskriften er
disse ikke kvalitetssikret opp mot tolltariffen 2011.

Med bakgrunn i de jevnlige endringene i tolltariffen (på nasjonalt nivå hvert år og på
internasjonalt nivå hvert femte år) ser vi positivt på at det vedr. tollnedsettelser for
grønnsaker til bearbeiding er foreslått at bestemmelsen gjøres generell og dynamisk ved
at den ikke knyttes til spesifikke varenummer i tolltariffen.

Vi vil likevel oppfordre Landbruks- og matdepartementet til at forskrifter med tilhørende
vedlegg som inneholder varenummer i den norske tolltariffen med jevne mellomrom
kvalitetssikres av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Våre forslag til endringer
Matematiske te n i hørin sbrev o endrin sforskrift:

Vi forslår at disse erstattes av norske ord slik vi har gjennomført i tolltariffen.

F.eks erstattes med høyst.

Nytt vedlegg 6a: 


Eplesaft, brix 20 erstattes med Eplesaft, brix høyst 20

Eplesaft, brix > 20 erstattes med Eplesaft, brix over 20

Nytt vedlegg 6b: 

Bringebær ex 08.11.2001 bringebær, fryst, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
Ordet ikke slettes og annet settes inn for å være i samsvar med tekst i tolltariffen.

Bringebær 08.11.2005 bringebær, fryst, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
Ordet ikke og annet settes inn for å være i samsvar med tekst i tolltariffen.
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Side 2

Kirsebær og solbær

	

08.11.9008 Kirsebær, moreller, fryst
Varenummeret erstattes med 08.11.9003

ex 08.11.2001 Solbær, fryste, m/sukker

	

08.11.2006 Solbær, fryste, u/sukker
Vi er usikre på om disse fryste solbærene m/sukker også kan tilsettes annet søtningsstoff.
Uansett foreslår vi at m/- eller u/ erstattes med henholdsvis tilsatt/ikke tilsatt. Jf. ordlyd
vedrørende jordbær og bringebær. Solbær under varenummer 08.11.2006 kan ikke tilsettes
verken sukker eller annet søtningsstoff.

Når det gjelder pulp vil vi bare påpeke at pulp også kan klassifiseres i tolltariffens kapittel
8. Det er kun når pulpen er tilberedt eller konservert mer enn det som er tillat i kapittel 8
at den skal klassifiseres i kapittel 20.

Til orientering kan nevnes at det i tillegg til det som står i posisjonstekstene i kapittel 8 er
følgende inntatt i HS- kommentarene til nevnte kapittel:
"... Frukter og nøtter under dette kapitlet kan være hele, i skiver, i biter, i strimler, befridd
for steiner eller kjerner, som masse (pulp) eller raspet, skrelt eller avskallet.
Det gjøres oppmerksom på at homogenisering alene, ikke medfører at en vare som hører
under dette kapittel, blir å anse som et produkt under kapittel 20.
Tilsetning av mindre mengder sukker har ingen innflytelse på klassifiseringen av frukt i
dette kapitlet. Kapitlet omfatter også tørkede frukter (for eksempel dadler og svisker) som
på overflaten kan være dekket av et lag tørket, naturlig sukker og således gir frukten et
utseende som kan minne om kandiserte frukter som hører under posisjon 20.06.
Dette kapitlet omfatter ikke frukt som er konservert ved osmotisk dehydrering. ..."

Toll- og avgiftsdirektoratet har ingen merknader ut over dette.

Med hilsen

Berit Aas
seniorrådgiver é1g #2""/".°
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