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Tollkonsult deltar i år for første
gang som utstiller på NEF-da-
gene som arrangeres på Lille-
strøm 3. – 6. februar. Lang erfa-
ring fra stillinger i Tollvesenet
og det private næringsliv har
gitt gründer Grete Astad et
godt utgangspunkt for å gi be-
drifter råd og veiledning innen
tollfaget.

Mange importbedrifter mang-
ler grunnleggende kunnskap
om toll- og avgiftsregelverket,
og taper økonomisk på dette.
Denne erkjennelsen ga støtet til
etablering av konsulentselska-
pet Tollkonsult i 2003. – Vi bi-
står bedrifter innenfor et bredt
spekter av tjenester innen toll-
og importregelverket, og har de
siste årene også spesialisert oss
innen regelverket for import av
næringsmidler, forteller daglig
leder Grete Astad.

Importrutiner
– Importregelverket for næ-
ringsmidler er spesielt omfat-
tende og komplisert, og det er
få aktører som jobber med
dette som sitt spesialfelt. Det er
generelt lite fokus på tollfaglig
kompetanse både hos importø-
rer og speditører, og vi jobber
aktivt for å øke bedrifters be-
vissthet om deres ansvar, påpe-
ker Astad.
Vel så viktig er det imidlertid
at kunnskap om regelverket
setter bedrifter i stand til å ut-
nytte de muligheter som ligger
der. Mange bedrifter kan tjene
på å gjennomgå sine importru-
tiner.
– Tollkonsult får stadig flere
henvendelser fra næringsmid-
delimportører med ønske om
bistand innen toll- og avgifts-
vurderinger av produkter. Re-
gelverket åpner for optimalise-
ring av produkter i forhold til
toll- og avgiftsbelastning. Slik
kan bedrifter optimalt tilpasse
seg regelverket og øke sine for-
tjenestemarginer, mener hun.
Tollkonsult og Cibaria, som har
fellesstand på messen, etablerte
tidlig et samarbeid innenfor
næringsmiddelrådgivning og
kan tilby sine kunder bistand
innenfor de fleste områder
knyttet til import av nærings-
midler.
For mer informasjon:
Tollkonsult, v/ daglig leder
Grete Astad, mob: 99 22 70 49,
www.tollkonsult.no lakh
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Tollkonsult på NEF-dagene, stand B01-41

Mye å spare på gode
tollrådgivere

Cibaria AS på NEF-dagene, stand B01-41:

Viktig rådgivning om
matregelverket
På NEF-dagene, som arrangeres på Norges Varemesse på Lillestrøm
3.–6. februar, vil Cibaria AS – et rådgivningsselskap innen matregel-
verket – gi messens besøkende eksempler på hvilke forbedringspo-
tensialer hver enkelt virksomhet har.

Et komplisert matregelverk i stadig endring krever store ressurser av dem
som ønsker å være lovlydige. Næringsmiddelvirksomheter så vel som
Mattilsynets egne saksbehandlere mangler ikke sjelden kunnskaper
innen det produktrelaterte regelverket.

Mangler kompetanse
Reglene er mange, kompliserte og i stadig endring. – Det er helt vanlig at
man må lese seg gjennom minst et titalls forskrifter for å komme til
bunns i reglene for en enkelt matvare. Og for hver gang resepten ogmer-
kingen skal endres, må man gjennom hele kostebinderiet på ny, sier Ma-
rit Skotheim, daglig leder i Cibaria AS.
Konsekvensene kan være farlige både for konsumentene og for virksom-
hetene, men også for tilliten til de involverte tilsynsorganer. Manglende
eller feil angivelse av allergene ingredienser i varedeklarasjonene fører i
verste fall til sykehusinnleggelser eller dødsfall.
– Varierende, endog manglende eller lite samkjørt kompetanse hos Mat-
tilsynet forverrer også virksomhetenes muligheter til å konkurrere på likt
grunnlag over hele landet, hevder Skotheim.
Norskemyndigheter besluttet 22. desember 2008 at den såkalte hygiene-
pakken skal tas inn norsk regelverk. Som en følge av hygienepakken vil
bedrifter i en rekke bransjer som berøres av bestemmelsene, måtte sette
seg i svingmed å revidere intern regelanvendelse.
Cibaria AS og Tollkonsult AS – et rådgivningsselskap innen toll- og import-
regelverket – har felles stand på messen. De to selskapene har i seks år
samarbeidet tett om næringsmiddelrådgivning til virksomheter.
For mer informasjon: Cibaria AS, v/ daglig leder Marit Skotheim,
mob: 930 42 413, www.cibaria.no lakh
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