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 Import- og eksportregelverket er omfattende 
og komplisert. Regelverket knyttet til interna-
sjonal handel med næringsmidler er kanskje 
det vanskeligste innenfor dette området. Det 

setter høye krav til din virksomhet i forhold til 
kunnskap, kompetanse og interne kontrollrutiner. 

Å handle med leverandører i utlandet er 
mer krevende enn å handle med leverandører 
i Norge, og risikoen for å gjøre feil er betydelig 
høyere. Overraskende mange virksomheter ser 
ut til å overse dette, og blir tilsvarende overras-
ket når beregnet margin forsvinner i etterbereg-
ninger fra Tollvesenet. 

Klassifisering 
I all internasjonal handel med varer står HS-
nomenklaturen sentralt. Dette er et internasjo-

Ikke tull med toll! 
Å være importør, eller eksportør for den saks skyld, er  
ingen spøk. Importører og eksportører er økonomiske 
aktører, og har et selvstendig ansvar overfor Tollvesenet  
for å sikre at lover og regler knyttet til internasjonal handel 
med varer etterleves.

Tekst: Grete Astad, Tollkonsult AS       Foto: Tollkonsult AS/fotograf Johnny Syversen 

Grete Astad er daglig leder i 
Tollkonsult AS. Hun bistår blant 
annet importører med tollregel-
verket ved import. 
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nalt regelverk for klassifisering av 
varer. I Norge ligger dette regelver-
ket til grunn for utforming av den 
norske tolltariffen. Den nasjonale 
klassifiseringen av en vare bestem-
mer varens toll- og avgiftsnivå og 
eventuelle restriksjoner ved import 
og eksport. 

Planlegger din virksomhet å 
lansere et nytt produkt importert 
fra utlandet, bør første steg være 
å avklare korrekt klassifisering. 
Importør kan søke Tollvesenet om 
bindende klassifiseringsuttalelse. 
Vedtaket er gyldig i seks år, og 
gjelder for det aktuelle produktet 
for den virksomheten som har søkt. 
Gjennom dette får du tidlig i pro-
sessen avklart kostnadene, og god 
tid til å legge opp et optimalt løp 
for dokument- og vareflyten. Dette 
sparer din virksomhet for kostnader, 
og ikke minst frustrasjoner, på sikt. 

Frihandelsavtaler
Norge har inngått handelsavtaler 
med flere land, både sammen 
med EFTA og alene. En vare som 
er produsert i henhold til opprin-
nelsesreglene i avtalen, kan oppnå 
preferansetollbehandling, dvs. 
tollnedsettelse eller tollfrihet, ved 
import til et avtaleland.

Vareomfanget i handelsavtalene 
er definert ved bruk av tolltariff-
nummer. Korrekt klassifisering av 
en vare er derfor avgjørende for å 
kunne avgjøre hvorvidt varen er 
omfattet av den aktuelle handels-
avtalen.

En vares opprinnelse skal doku-
menteres gjennom fremleggelse av 
et varesertifikat (EUR1, EUR-MED, 
GSP) eller opprinnelseserklæring 
(fakturaerklæring). Hvis opprinnel-
sesdokumentasjon ikke foreligger 
på importtidspunktet, beregnes full 
toll. Importør kan imidlertid innen 
tre år etter fortollingstidspunktet 
søke Tollvesenet om refusjon av toll 
når varesertifikat eller fakturaerklæ-
ring foreligger. 

Importvernet 
Norge har høy toll på jordbruksva-
rer som Norge selv har produksjon 
av, og ønsker å beskytte. Dette er 
en del av importvernet som Statens 
Landbruksforvaltning (SLF) admi-
nistrerer.

Gjennom ordningene SLF admi-
nistrerer, er det imidlertid mulighe-

ter for å søke om tollnedsettelse for 
et bredt spekter av varer, primært 
innenfor gruppen industrielt bear-
beidede jordbruksvarer. Også her er 
korrekt klassifisering av varen helt 
avgjørende. Importør er overfor 
SLF ansvarlig for at alle fremlagte 
opplysninger er korrekte, herunder 
oppgitt tolltariffnummer. 

Er du som importør i tvil om hvor 
i tolltariffen varen skal klassifiseres, 
anbefales det at din virksomhet 
søker Tollvesenet om bindende 
klassifiseringsuttalelse. Tillatelse fra 
SLF til nedsatt tollsats må foreligge 
på importtidspunktet, og gis gene-
relt ikke tilbakevirkende kraft. 

Hvis det ved fortolling viser seg at 
tollnedsettelse er innvilget på grunn-
lag av feil klassifisering av varen, eller 
det er tvil om dette, kan Tollvesenet 
underkjenne tillatelsen til tollnedset-
telse og full toll blir belastet. 

Søknad om tollnedsettelse kan 
sendes elektronisk via SLF sin 
skjematjeneste. Med inngående 
kunnskap om regelverket og vil-
kårene for tollnedsettelse, kan din 
virksomhet med god planlegging 
legge til rette for optimal tilpasning 
til regelverket. 

Særavgifter  
Mange næringsmidler er belastet 
med særavgifter ved import. Det 
er viktig at du som importør setter 
deg inn i det særavgiftsregelverket 
som gjelder dine produkter. Dette 
kan være produkt- og emballa-
sjeavgifter på drikkevarer, avgift 
på sjokolade- og sukkervarer eller 
avgift på sukker. 

Med mindre din virksomhet 
søker Tollvesenet om tillatelse til 
utsatt betaling (UTB) av de aktuelle 
særavgiftene, vil disse bli belastet 
på tolldeklarasjonen. Er du usikker 
på om dine produkter skal belastes 
særavgift, kan du søke Tollvesenet 
om et bindende vedtak på dette. 

Hvis Tollvesenet ved en etter-
kontroll i din virksomhet avdekker 
manglende eller feil beregnet toll 
og avgifter, kan Tollvesenet etterbe-
regne for inntil tre år tilbake i tid.

Mattilsynet
Alle virksomheter som skal impor-
tere næringsmidler til Norge er 
pliktige til å registrere seg hos Mat-
tilsynet med aktuelle varegrupper. 
Enkelte varer skal i tillegg meldes 

til Mattilsynet senest 24 timer før 
ankomst. 

Generelt gjelder at animalske og 
ikke-animalske produkter fra EØS 
ikke skal varsles, mens tilsvarende 
produkter direkte fra tredjestat, 
dvs. land utenfor EØS-området, skal 
varsles.

All varsling skjer via Mattilsynets 
skjematjeneste, enten via TRACES 
eller MATS, avhengig av hvilke type 
varer det gjelder. 

Speditør
Din speditør har en viktig, men 
sterkt undervurdert rolle i dette bil-
det. Det er avgjørende at importør 
og speditør etablerer god dialog fra 
start, og etablerer gode rutiner for 
å sikre korrekt og rettidig fortol-

ling. Speditør er avhengig av din 
kunnskap om varene du importerer 
samt informasjon om tillatelser 
for å kunne gjøre en god jobb for 
deg. Feilfortollinger kan resultere 
i unødvendige utlegg som det 
kan ta lang tid å få refundert, eller 
ende opp i etterberegninger fra 
Tollvesenet. 

Internkontroll
Det er viktig at det etableres 
gode kontrollrutiner internt i din 
virksomhet. Dette for å forebygge 
at feil skjer samt å fange opp even-
tuelle avvik på et tidlig tidspunkt. 
Økt kunnskap om importprosessen 
gir økt forståelse for hvor feil kan 
oppstå. På denne måten er din 
virksomhet alltid i forkant. n

Den 25. til 27. januar går Næ-
ringsmiddeldagene 2012 av 
stabelen på Grand Hotel i Oslo. 
Teknologisk Matforum har nå 
hovedtemaene klare.

«Mat, kvalitet og kom-
munikasjon» – Debatt ledet 
av tidl. statsråd Bjarne Håkon 
Hanssen. Innledningsforedrag: 
«Matindustriens troverdighet, 
pressens mangfoldighet og 
kokkenes egenrådighet».

«Kommunikasjon via sosiale 
medier» - Et lynkurs i hvordan 
din bedrift kan komme seg 
med på Facebook, Twitter etc. 
– om lovverket rundt dette 

og selvsagt erfaringer fra en 
bedrift som har gjort det. 

«Ernæring og kosthold 
i fokus – Hva skjedde etter 
fjorårets nye kostråd?» - Har 
folks matvaner endret seg, - 
og spiser vi det vi sier?

«Best før» eller «godt etter» 
– Om emballasje-teknologi og 
holdbarhet»– Spennende nye 
teknologier fra flere vinkler, 
- og et «stort internasjonalt 
navn» for å holde på dere til 
siste foredrag!

Mer informasjon og  
bestilling: www.teknologisk-
matforum.no
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– Hovedtemaene klare


