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Fra: Steinar Kringlebotten NCF [mailto:steinar.b.kringlebotten@NCForbund.no]  
Sendt: 9. februar 2005 12:29 
Til: Postmottak Finansdepartementet 
Emne: Høring-Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter 
bearbeiding i utlandet 
 
 
Til Finansdepartementet v.Skattelovavdelingen, 
  
I og med at dagens ordning for utenlands bearbeiding ifølge kjøttindustriens 
bransjeforeninger samt landbruks-og finansmyndighetene,har gitt endel 
produksjonsbedrifter for næringsmidler betydelige utilsiktede økonomiske fordeler, er 
det forståelig utfra industripolitisk og landbrukspolitisk synspunkt at utkastet til 
forskrift, i motsetning til situasjonen nå, legger opp til at det for basis landbruksvarer 
skal beregnes toll av andelen tilførte råvarer i utlandet. 
  
På den annen side er omfanget av import under eksisterende ordning gjennom 
utnyttelse av dagens 'smutthull' svært liten i forhold til samlet norske kjøttproduksjon.  
Høringsnotatet har ingen beskrivelse av slike produktomfang eller volumer når det 
gjelder næringsmidler i det eksisterende system og går ikke inn på i hvilken grad dette 
fører til økt mangfold og konkurranse til fordel for forbrukerne  og om forslaget til ny 
forskrift vil redusere mangfold/konkurranse. Heller ikke er det noen vurdering av 
situasjonen for andre varer enn landbruksvarer som sannsynliggjør at det skulle være 
behov for en særforskrift for landbruksvarer. 
  
For å eksemplifisere kan nevnes at en større lavprisdagligvarekjede ifjor importerte 
noen titalls tonn bacon underkastet utenlands bearbeiding etter eksport fra Norge av 
salt til denne bearbeiding slik at baconet ble tolllagt med 8 % av bearbeidingsverdien og 
kunne selges til forbruker i butikk i Norge til 30- 40% lavere pris enn norskprodusert 
vare. Dette gir en konkurransefordel til konkurrenter som er utilsiktet og uheldig men 
fører på den annen side til mer mangfold og konkurranse som kommer forbrukerne til 
gode. 
  
Ett problem  med en særforskrift for landbruksvarer er at den vil medøre øket 
kontrollbyråkrati som er i strid med ønsket om å oppnå forenklinger i regelverket og i 
administrasjon av reglene. Det antas i høringsnotatet at ordningen vil resultere i 
merarbeid for landbruksmyndighetene. 
  
Det kan se ut til at forslaget til forskrift hviler på utilstrekkelig grunnlag.   
  
Uansett vil, hvis ny forskrift bestemmer å legge toll på tilførte landbruksråvarer, denne 
toll bli  svært høy ved import til Norge og  ligge over differansen mellom nasjonale 
priser og internasjonale priser for disse råvarene.  Dermed  vil det ikke være riktig og 
nødvendig for å beskytte næringsmiddelindustri i den nye ordning, også å legge toll på 
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bearbeidingskostnadene. Heller ikke bør det stilles krav til egenproduksjon i Norge for 
å kunne drive utenlands foredling av norske landbruksråvarer. Disse to krav er 
urealistiske og uhensiktsmessige i EØS-samfunnet som Norge er en integrert del av, 
muligens også i strid med internasjonale regler. 
  
Våre største medlemsbedrifter er ICA Norge AS og NorgesGruppen ASA. 
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