Samtykke til utlevering av data om innrapporterte særavgifter,
samt import- og eksportdata

Undertegnende bedrift________________________ org.nr._______________
(heretter Bedriften) er kjent med at Tolletatens import- og eksportdata er underlagt lovbestemt
taushetsplikt, jf. tolloven § 12-1. Bedriften er videre kjent med at import- og eksportdata fra Tolletaten overføres til Statistisk sentralbyrå (heretter SSB) for videre behandling. Bedriften er endelig
kjent med at SSB er underlagt samme taushetsplikt som Tolletaten.
Bedriften er videre kjent med at Skatteetatens data knyttet til avgiftsrapportering gjennom ELSÆR er
underlagt lovbestemt taushetsplikt, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1 første ledd.
Bedriften samtykker i at data om sine innrapporterte særavgifter, samt import- og eksportdata,
utleveres til alle returselskapene nedenfor (heretter Returselskapene), slik at disse kan gi Bedriften et
tilbud om medlemskap. Returselskapene gis anledning til å hente data fra og med hele foregående
kalenderår til og med måneden samtykket signeres. Deretter overføres import- og eksportdata kun til
de Returselskapene Bedriften er medlem i.

-

Grønt Punkt Norge AS', org.nr. 977 075 521, (heretter Grønt Punkt), ordninger for retur og gjenvinning av brukt emballasje med rapportering og vederlagsbetaling til Grønt Punkt blant annet
for den emballasje som finnes på de varer Bedriften importerer.
RENAS AS', org.nr. 979 191 391, (heretter RENAS), en landsdekkende ordning som sikrer innsamling og miljømessig forsvarlig behandling av kasserte elektriske og elektroniske produkter
(EE-avfall), jf. avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, og
vedlegg 1 og 2 til dette (EE-regelverket).
Batteriretur AS, org.nr. 968 840 002 et landsdekkende returselskap for start- og industribatterier, jf. avfallsforskriftens kapittel 3 om kasserte batterier.

Omfang av import- og eksportdata
Bedriften gir med dette sitt samtykke til at Returselskapene kan hente ut import- og eksportdata for
Bedriften fra SSB, enten i den form SSB har mottatt disse fra Tolletaten, eller i bearbeidet form i henhold til nærmere avtale mellom SSB og Returselskapene. Bearbeidet form vil normalt være aggregering av data, og ikke endring på data slik de er levert gjennom Tvinn. Samtykket innebærer at Returselskapene kan motta historiske import- og eksportdata for å kunne utarbeide tilbud til Bedriften.
Samtykket omfatter opplysninger om varenummer iht. tolltariffen, mengde (stykk/vekt), deklarant og
verdi for import og/eller eksport. Samtykket omfatter også oversikt over data knyttet til
emballasjeavgifter. Endelig omfatter samtykket oversikt over avsender og opprinnelsesland ved
import, for eksport vil det være mottaker og bestemmelsesland.
Returselskapene vil kun benytte Bedriftens import- og eksportdata til beregning av Bedriftens forpliktelser overfor Returselskapene, til å gi Bedriften tilgang til egne import- og eksportdata, og til å
utvikle tjenester til Bedriften. Returselskapene vil behandle dataene konfidensielt og opprettholde
taushetsplikt vedrørende disse, også overfor sine eiere. Returselskapene forplikter seg til å ivareta
oppdatering av en oversikt over bedrifter med signert fullmakt, og gjøre denne tilgjengelig for besluttende myndighet. Brudd på taushetsplikt eller manglende oppdateringer, vil kunne føre til at

Returselskapene mister sin tilgang til import- og eksportdata. På forespørsel fra besluttende
myndighet må Returselskapene kunne forevise denne fullmakten, samt liste over medlemmer.
Omfang av innrapporterte særavgifter
Bedriften gir med dette sitt samtykke til at Returselskapene kan hente ut oversikt over innrapporterte særavgifter til Skatteetaten innrapportert gjennom portalen ELSÆR. Dette for å kunne beregne
emballasjemengder knyttet til produkter hvor det er innrapportert avgiftsbelagt drikkevareemballasje.
Varighet
Returselskapene Bedriften ikke er medlem i skal slette alle mottatte og ev. bearbeidede data innen 6
md fra mottak.
--------------Denne samtykkeerklæringen utstedes i to eksemplarer, ett til Bedriften og ett til Returselskapene.
Samtykkeerklæringen underskrives av daglig leder.
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