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0 
LIVSMEDELS 

VERKET 

S LVFS 1999:3 

(.1 67) 
Utkom från trycket 
1999-0 1- 19 

Med stöd av I 0 § andra stycket förordningen ( 1994 : 17 17) om kont ro ll av 
livsmedel som importeras från tredje land beslutar Statens livsmedelsverk 
följande föreskrifter. 

I § Livsmedelsverkets kostnader för stickprovsundersökning vid import av 
vissa livsmedel skall täckas genom en avgift . Avgiften skall inte utgå vid 
import från Norge av animaliska livsmedel eller vid import från Is land av fi sk 
och fiskvaror. 

Avgiften skall , för de varuslag som anges i h,laga till dessa föreskrifter, tas 
ut för varje ki logram av varans nettovikt. 

2 § /\vgiften skall enligt 10 * tull agen ( 1994:1550) betalas till tullmyndig-
het av den som är tullskyldig för varan. 

3 § Livsrnedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa före-
skrifter. 

Dessa fö reskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket. I och 
med ikraftträdandet upphävs Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS 
199 1 :24) med taxa för stickprovsundersökning vid införsel av livsmedel. 

BERTIL NORBELIE 
I låkan Stenson 
(Ti llsynsenhet I) 

S LVFS 1999:3 
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I-J,/aga 
(till SL V FS 1999:3) 

Förteckning över varuslag för vilka avgift utgår vid import 

T111/taxe1111111mer 

ur 02.0I , 
ur 02.02, 
ur 02.03, 02.04, 
02.05, 
ur 02.06, 02.07, 
ur 02 .08, 02.09, 
ur 02 .10 

ur 03 .02-03 .05 

04.0 1-04 .06 

07 .0 1-07 .14 

08.0 1-08. 14 

100 1- 10.08 

11 .0 1-1104 

12.02 

ur 12. 14 

16 0 I, 16 02 

Varuslag 

Kött och andra ätbara delar av nöt-
kreatur, tamsvin , får, get, häst, åsna, 
mula, mulåsna, ren eller fjäderfä 

Laxfisk, odlad 

Mejeri produkter 

Köksväxter samt vissa iitbara rötter och 
stam- eller rotknölar 

Ätbar frukt samt ätbara bi.ir och nötter; 
skal av citrusfrukter eller meloner 

Spannmål 

Produkter fr{111 kvarn industrin 

Jordnötter 

Kålrötter 

Beredningar av kött , andra djurdelar 
eller blod 

S L VFS 1999:3 

Avgift/kg 

2,70 öre 

0,90 öre 

2,70 öre 

1,45 öre 

1,45 öre 

0,75 öre 

0,75 öre 

I ,45 öre 

1,45 öre 

2,70 öre 
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T11lltaxe1111111mer 

ur 19.0 1, 19 .02 
och 19 .04 

20.0 1-20.09 

Varuslag 

Livsmedelsberedningar av mjöl, 
stärkelse, maltextrakt eller av varor 
enligt nr 04.0 1-04 .04 ; pastaprodukter 
och couscous; livsmedelsberedningar 
erhållna genom svällning eller rostning 
av spannmål eller spannmålsprodukter; 
spannmål, annan än majs, i form av 
korn, förkokt eller på annat sätt beredd 

Beredningar av kök sväxter, frukt, bär, 
nötter eller andra växtdelar 

Tryck: Livsmedelsverkets repro 
Uppsala 1999 

SLVFS 1999:3 

Avgift/kg 

0,75 öre 

1,05 öre 


