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AVGIFT- OG GEBYRFINANSIERING AV MATFORVALTNINGEN - HØRING

Generelt
Vi visertil vårt høringssvarom forenklet modell for finansiering av matforvaltnirvg datert 25.
april 2003. Herpektevi på at lovforvaltningeren offentlig oppgavesombørfinansieresover
statsbudsjettet,og at detteerviktig ut fra blant annetå sikre attilsynethar tilstrekkeligavstand
fra kontrollobjektet. Viderepektevi påatdetvar lagt opp til at en alt for storandelav
matforvaltningensvirksomhetskal kunnebrukerfinansieres.Vi menerbrukerfinansieringmå
begrensestil brukerinitierteoppgaversomutferdigelseav attester,erklæringermv,liisyn og
herunderrådgiving. Punktenesomdepartementenesierdelviskan brukerfinansieres,er vi ikke
enig i. Vi erogsåskeptisktil om brukernebørbetalefor at myndighetenegjennomkartieggings—
/overvåkningsarbeidskaffersegnødvendigkunnskapog grunnlagfor ådrive
tilsynsvirksomheten.

BrukerbetalingbØranvendesi forhold til å finansiereoppgaveri matforvaltningensomoppstår
som følgeav konkretebehovhosenkeltbrukere.Det måværetydelig at deter betalingfor en
tjenestesomklart rettersegmot/etterspørresav bestemtebrukere.

Kommentarer til høringsnotatog utkast til forskrift om matprodnksjonsavgift

Påside 2 andreavsnitt i høringsnotatetvisesdettil atforskrifteneskal tahøydefor at en økning
av nivåetkan finne steddersomdeter budsjettmessigbehovfor det. Det ernoe uklart for oss
hva detteegentliginnebærer.Vi vil vise til at høringsnotatetogsåsieratgebyreneog avgiftene
maksimaltskal kunnesetteslik de faktiskekostnadenesomMattilsynetharmedå produsere
tjenesten. Vi regnerda medat detvil ligge til grunnfor fastsettelsenav gebyrerog avgifterog
ikke budsjettmessighensyn.

Påside3 i høringsnotatetstårdetat utkastetåpnerfor at detut i fra hensyni bransjenei særlige
tilfeller kanfastsettesforskjelligeavvikendetimesatsfor enkeltetyperytelse. Vi er usikkerpå
hvorfor detteer tattmed. Hvis tilsyn, kontroll etcerkostermer i en bransjeennen annen,vil
ikke dettedekkesvedat gebyretjusteresmedantallmedgåttetimer?
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§4 Matproduksjonsavgiftens omfang

Vi merkerossat avgiftsgrunnlagetfor matprodnksjonsavgiftenharblitt utvidetmed kjøtt, fisk og
vann i forhold til avgiftsgrunnlagetfor næringsmiddelavgiften.En utvidelseav grunnlagetmå
motsvaresav en satsreduksjon.

Det foreslåsat Landbruksdepartementetfastsetterhvilke posisjonerog/ellervarenummeri
tolitariffen som omfattes. En slik bestemmelseinnebærerliten forutsigbarhetfor aktørene.
Vi menerdetmåværeslik at departementetførstkan fastsetteavgiftsgrunnlagetetterå ha sendt
forslagetpåhøringblantaktØrene.Videremenervi en børtjistrebemestmulig forutsigbarhet
medhenholdtil hvasomeravgiftsgrunnlaget.

I forskriften siesdetat varersom i henholdtil internasjonaleavtalereller konvensjonerer fritatt
for toll og avgifter,kan fritas for avgift. Vi menerdet i stedetmåstå“skal fritas for avgift”.

§5 Avgift for Iandbasertenæringsmidler

Vi er sværtskeptisktil at innkrevingenavavgift i størstmulig gradskal skje på grossistleddet.
Detteer eninnsnevringav innkrevingspunkteri forhold til forskrifterx for
næringsmiddelavgiften,og eretterdetvi forstårgjort for åforenkle innkrevingenfra statensside.
I realiteten betyr det at mer av arbeidetmedinnkrevingflyttes overpågrossistleddet.
Grossistleddetfår da en større administrativbyrde bådeved atde skal svarefor avgift som i dag
er fordelt påflere ledd samtsomfølgeav at avgiftsgrunnhgeter utvidet medkjøtt, fisk og vann.

Grossistenevij måttehenteinn sinekostnaderknyttet til betalingav avgiftenfra tidligereledd
og/ellergjennomhøyerepåslagoverforsine kunder,og i såfall havneren stordel av regningen
hosforbruker. Dettekan medføreat prisforskjeilenpå matvareri forhold til vårenabolandkan
Øke. Deter uheldigsettut i fra densterkefokuseringenpåprisforskjellerpåmat mellomNorge
og vårenabolandog den storehandelsiekkasjentil bi aSverige.

Hvis denforeslåtteforskriften om atdetmesteav innkrevingenav avgifterskal skje på
grossistleddetvedtas,ber vi om at departementetserpå om den adminstrativebyrdenkan gjøres
mindrebi a ved om matproduksjonsavgiftenog fcn-skningsavgiftenkan inikrevesi et og samme
system.Vi viser til høringssvarfra Frukt- og GrønnsaksgrossistenesForbund(NFGF)pådette
punktet.

Vi viserogsåfor øvrig til høringsuttalelsenfra NFGF og til høringsuttaIe~senefra Norges
ColonialgrossistersForbundog CoopNorgeAS, Vi gir vår støttetil synspunktenesomdissetar
opp.
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