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Høring av ny forskrift om fordeling av tolikvoter for landbruksvarer
Blomstergrossistenes Landsforbund organiserer en vesentlig del av grossistleddet for avskåme
blomster og planter i Norge. Det er også de samme grossister som står for en vesentlig del av
importen av planter og snittblomster til Norge. Blomstergrossistenes Landsforbund har fatt
tilsendt forslag til ny forskrift om fordeling av tollkvoter for Iandbruksvarer med anledning for
oss til å komme med våre kommentarer innen 2. juni 2003. Vi ønsker å gi følgende
kommentarer:
1. Generelt
Blomstergrossistenes Landsforbund er generelt opptatt av at de regler og forordninger som
regulerer import er av en slik art at de ikke virker konkurransevridende, er kontrollerbare og
minst mulig byråkratiske. Vi er også av den oppfatning at aktører som ønsker å få del i
importkvoter, må tilfredsstille visse minimumskrav med hensyntil kompetanse innenfor det
området de søker kvotetildeling, og at de oppfyller sine forpliktelser med hensyn til pålagte
registreringer i ulike offentlige registre og har betalt skatter og avgifier.
2. Forskriftens generelle bestemmelser
Med bakgrunn i vår generelle holdning gjengitt ovenfor, gir vi vår tilslutning til forskriftens
kapittel I. Generelle bestemmelser. Vi vil spesielt utrykke vår støtte til innholdet i § 4, 1., 2. og 3.
ledd. For å få tildelt kvoteandel ser vi det som selvfølgelig at kvotesøker må være registrert i
Foretaksregisteret i Brønnøysund, at kvotesøker har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til
betaling av skatter, trygdeavgift og merverdiavgift. I den grad det vil være relevant, støtter vi
også at kvotesøker kan bli pålagt å legge fram årsrapport inklusive revidert årsregnskap for
avsluttede regnskapsår inntil tre år tilbake i tid.
3. Fordeling av kvoter for potteplanter
Dagens avtale med EU inneholder bestemmelser om tollfrie kvoter innenforTolltariffens kap 6.
Når det gjelder ferdigvare har vi en tollfri kvote på kr. 8 millioner som gjelder nærmere angitte
kulturer av blomstrende potteplanter. Fordeling av denne kvoten har foregått ved at alle
autoriserte importører av blomstrende potteplanter ved fortolling av disse kulturene, har kunnet
skrive av på kvoten inntil denne er brukt opp. Det har altsåværet en løpende avskrivning, uten at
de enkelte aktørene har måttet søke om en andel av kvoten på forhånd. Denne modellen fungerer
svært godt når vi har med ferskvarer å gjøre. Da er det ikke aktuelt for noen iinportører å
importere kvantum utover det løpende behov. Dette er ikke produkter det er aktuelt å kjøpe inn
for lager for på den måten å sikre seg større andel av kvoten.
Det har vært Toll- og avgiftsdirektoratet som har hatt ansvaret for praktiseringen av verdikvoten,
og sørget for at denne avskrives etter hvert som importørene importerer. Dette er en ordning som
Blomstergrossistenes Landsforbund synes har fungert tilfredsstillende. Ordningen er godt kjent
blant næringens aktører, den er lite byråkratisk, billig å administrere og belaster ikke næringen og
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produktene med ekstra kostnader som f eks et auksjonsbeløp. Ordningen har fungert på en
tilfredsstillende måte for importørene, særlig etter at nedskrivningen på kvoten gjøres fortiøpende
og at Statens Landbruksforvaltning med jevne mellomrom har meldt fra til importørene om
størrelsen på restkvoten.
I forbindelse med reforhandlingene av BØS avtalens artikkel 19, vil det også bli innført en
begrenset tolifri kvote for grønne potteplanter og gress i ruller. Av høringsbrevet framgår at
Toll- og avgiftsdirektoratet vil få ansvar for fordeling av verdikvotene for disse produktgruppene
også. Vi forstår det slik at tilsvarende ordning som den som har vært praktisert for kvoten for
blomstrende potteplanter, også eventuelt blir gjeldende for den tolifrie kvoten for grønne
potteplanter og gressruller, dersom avtalepartene godkjenner artikkel 19 avtalen. Vi både
anbefaler og støtter en slik modell. Vi håper også at ordningen med individuelle tolinedsettelser
for store, grønne potteplanter med pottestørrelse 15 cm og større opprettholdes dersom kvoten
brukes opp før friperioden starter den 15. desember.
Oslo 22.05.2003
Med vemilig hilsen
For Blomstergrossistenes Landsforbund
EinaT Lilland
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