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Oslo, 1 februar 2005

Høring – Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres
etter bearbeiding i utlandet
Gjeldende ordning med utenlands bearbeiding er hjemlet i tolltariffens innledende bestemmelser § 17
Nr. 2, 3 og 5. Etter disse bestemmelsene skal tollnedsettelse ikke gis dersom det ved utførselen er eller vil bli
tilbakebetalt for den utførte varen, med mindre refusjonsbeløpet innbetales til Tollvesenet eller krav om
refusjon frafalles.
Ordningen gjelder alle varer. For landbruksvarer innbærer ordningen at dersom landbruksvarer blir
bearbeidet i utlandet vil det ikke bli beregnet ordinær toll for varene som tilføres i bearbeidingen, men kun 8
% toll på bearbeidingskostnadene.
Regelverket er vurdert å kunne innebære en utilsiktet uthuling av importvernet for landbruksvarer.
På denne bakgrunn legger Finansdepartementet og Landbruks- og Matdepartementet fram utkast til forskrift
om fastsettelse av tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet
Forslaget innebærer en større grad av likhet i tollbelastningen og vil forhindre den utilsiktede
forskjellsbehandlingen.
Departementet velger å legge to sentrale spørsmål knyttet til forvaltning ut på høring:
1. toll på bearbeidingskostnadene for basis landbruksvarer
2. krav til nasjonal egenproduksjon av vare som gjeninnføres

Vurdering
Coop sin generelle vurdering er at så lenge man har et importvern på landbruksprodukter bør alle vesentlige
innsatsfaktorer ivaretas ved bearbeiding i utlandet. Dette vil fange opp ingredienser som bær i syltetøy og
kjøtt i kjøttvarer i den grad det her utnyttes via ”hull” i regelverket.
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Importvernet må sees som et ønske om å gi norsk primærnæring levedyktige vilkår, ikke å beskytte norske
foredlingsbedrifter som ikke evner å være konkurransedyktige på ”industriproduksjonen”.
Innstamming vil kunne hindre effektiviseringsfokus i norsk industri, virke prisdrivende i forhold til forbruker
og hindre et mangfold av varer til forbruker ved at enkelte varer vil forsvinne fra markedet.
Coop kan således ikke se noen grunn til en vesentlig omlegging av dagens løsninger, med unntak av et
sterkere krav om at vesentlige ingredienser beskyttes av importvernet. Videre vil Coop anbefale en gradvis
reduksjon at tollsatsen på bearbeidingskostnadene på 8 %. Det bør ikke stilles krav om egenproduksjon i
Norge.
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