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AVGIFTS- OGGEBYRFINANSIERINGAV MATFORVALTNINGEN

Vi viser ti] departementetsbrev av 10.7.03om ovennevnte.

1. Beskrivelseav systemet
Vi støttetdepartementetsvurderingav atdetskal væreen logisk sammenhengmellomde
oppgavenematforvaltningenutførerog måtende finansierespå.

Vi er uenigei de følgendevurderingenesomgis av departementet:

Oppgaveri matforvaltningensomikke utenviderekan sporestil enenkeltbrukereller
brukergruppeeller klart kanavgrensesi forhold til andreoppgaveri matforvaltningen,
mensomlike fullt erbrukerrettet,vil kunnefinansieresvedavgifter.

Vår begrunnelsefor detteerat matvaresikkerhetogsåer etoffentlig ansvar,såledesharogså
myndigheteneetansvarfor ådelfinansierevirksomhetensomikkeer henførbartil enkelte
brukergrupper.

Vi er einigei følgendevurderingfra departementet:

Deoppgaveri matforvaltujugensom ikke kannknyttestil brukere/brukergrupper,skal
finansieresoverstatsbudsjettetutenbrukav gebyrer/avgifter.

Vårbegrunnelsefor detteerat myndighetenegjennomen slik praksistar ansvar.

2. Nærmerebeskrivelseav deenkelteforslag

2.1 Gebyrfor særskilteytelser
Vi er enigei følgendevurderingfra departementet:

Ved gebyrfor særskilteytelserer detlagt opp til et systemderbrukerikke skal
betalemerenndet denfaktiskeytelsensommottas.
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Vi synesdeter rett og rimelig og helt selvfølgelig.

2.2 Gebyrfor tilsyn og kontroll
Vi serav forslagetat departementetforeslårvidereføringog innføringavgebyrerfor
plantersomikke går til matproduksjonog andresmitteførendeemner,slik disseinngåri
forskrift av 1.12.2000nr. 1333 om planterog tiltak motplanteskadegjørere.Vi forstårdet
derfor slik at det ikke skal betalesnoengebyrerfor spiseligeplanterog plantedeleretter
denneforskrifi. Slik erogsåpraksisi dag.

2.3 Avgifter for tilsyn og kontroll
Vi serav forslagettil forskrift at det leggesopp til en matproduksjonsavgift.På
grøntsektorenvil denerstattedennåværendenæringsmiddelavgifiog kontrollavgift ved
import av enkeltespiseligeplanterog plantedeler,jamførvedlegg5 i forskrift om planter
og tiltak mot planteskadegjørere.Det gjelderpunktene5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 og 7. I
vedleggetsomersertiflkatpliktige og i dagbelagtmeden avgiftpå 1,8 % kontroilawift
ved import. Vi støtterforslagetom at denneimportenikke lengeravgiftsbeleggessærskilt,
men inngåri dennye matproduksjonsavgiften.

Vi støtterdepartementetsforslagom forskrifitekstens§ 4 hvordetheter:

Devarersomi henholdtil internasjonaleavtalerellerkonvensjonerer fritatt for
toll og avgifter,kann ogsåfritas for avgift.

Det vil kunnesikre mot forskjellsbehandlingog atNorgeivaretarsineinternasjonale
forpliktelser.

I § 5 i forskriftenefastslåsdet,

For norskproduserteIandbasertenæringsmidler,leggesfakturabelop,eksklusive
merverdiavgiftvedkjøp fra råvareprodusenten,til grunnfor avgiftsberegningen.

Vi synesdeter viktig at avgiftsgrunnlagetfastslås.

Viderefastslåshvilke virksomhetersomskal betaleavgifter og påhvilket nivå
innkrevingenskal skie. Videresier det: “med denskal i størstmulig grad skje på
grossistleddet.”Vi går ut fra at førsteordetskal være‘men’ og atdettedreiersegomen
skrivefeil.

Innkrevingenav avgiftener et gratisarbeidesomgrossisteneblir pålagt. For ågjøre all
innkrevingav avgifterpåvårt nivå mestmulig rasjonelt,vil vi foreslåat
matproduksjonsavgifienog forskningsavgifieninnkrevesi et og sammesystem. Slik at
innkrevingenikkegenerererekstraarbeidefor avgifter somharsammeavgiftsgrtrnnlag.

Vi menerat matproduksjonsavgifienpånorskgrøniproduksjonskal trekkesi
produsentoppgjør,slik praksisharvært for næringsmiddelavgifiende siste 18 år. Vi kan
ikkeseat detharoppståttendringersomgodtgjørat denpraksisblir endret. Vi menerdet
er viktig å føre kontroll medat all produksjonsvareravgift slik at det ikkeoppstår
konkurransevridningmellomulike distribusjonsveiertil markedet. Vi vil særligpåpekeat
salggjennomgårdsbutikker,veisalgog torvsalgmåsvarealle avgifter somde er pliktige til
pågrøntsektoren.
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Er detdetaljerdepartementetønskerådrøftenærmeremed oss,er vi selvfølgeligåpnefor det.

Med vennlig hilsen
NORGESFRUKT- OG GRØNNSAKGROSSISTERSFORBUND

Generalsekretær


