
Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato

Signe Hustad 14.12.2006 12.02.2007

Telefon Deres referanse Vår referanse
22 07 72 21 05/4918 SL HS/KR 2006/540311 /RR-PE/SHU

/008

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Høring -  endring av tolloven § 39 m.m
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Vi viser til Finansdepartementets brev av 14. desember 2006 og til høringsnotat med
vedlegg.

Finansdepartementet har utarbeidet et forslag til endring av tolloven § 39. Lovendringen har
til formål å styrke innehavere av immaterielle rettigheter muligheten til å håndheve sine
rettigheter. Regelendringen tar også sikte på å bringe regelverket på dette området mer i
samsvar med tilsvarende bestemmelser innenfor EU.

Finansdepartementets forslag til endring av tolloven § 39 medfører at tollmyndighetene nå
vil få en rett til å varsle rettighetshaver om krenkelse av en immaterialrett uavhengig av
taushetspliktsbestemmelsen i tolloven § 8 nr. 1 første punktum. Denne bestemmelsen er i
dag til hinder for at tollmyndighetene kan gjøre innehavere av immaterielle rettigheter
oppmerksom på en eventuell krenkelse av disse. Det vil derfor være tilfeldig hvem som blir
gjort oppmerksom på en krenkelse av immatrielle rettigheter.

Tollmyndighetene vil videre kunne holde det omhandlede varepartiet tilbake fra frigjøring i
inntil fem virkedager regnet fra da varsel ble gitt, uten å måtte gå veien om midlertidig
forføyning etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 15-13. Gjeldende bestemmelser i
tolloven § 39 og tvangsfullbyrdelsesloven § 15-13 skal fortsatt gjelde. Dette innebærer at det
er retten som må ta stilling til om varer skal holdes tilbake utover fem virkedager.

Skattedirektoratet finner det hensiktsmessig at tollmyndighetene får rett til å varsle om og
holde tilbake varer hvor det foreligger begrunet mistanke om at noens immatrielle
rettigheter antas å være krenket. Det er i første rekke tollmyndighetene som kommer i
befatning med den typen varer. De vil derfor være de nærmeste til å varsle om slike forhold.

Høringsnotatet påpeker at det ikke skal være en varslingsplikt for tollmyndighetene, men en
varslingsadgang. Skattedirektoratet er enig i at det er tilstrekkelig med en varslingsadgang
for å styrke rettighetshavers stilling. En eventuell varslingsplikt for tollmyndighetene ville
nødvendigvis innebære en større ressursbruk til kontroll av varer, noe det ikke er lagt opp
til. Tollmyndighetene ville dessuten kunne komme i erstatningsansvar dersom det forelå
varslingsplikt og de overså et vareparti som krenket en rettighetshaver.
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Når det gjelder den foreslåtte tilbakeholdelsesfristen på fem virkedager, vil
Skattedirektoratet bemerke at denne fristen antas å være tilstrekkelig for at en
rettighetshaver skal kunne få på plass en midlertidig forføyning etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 15-13. Ved vurderingen av fristens lengde må det legges vekt på
at tollmyndighetene ikke er tillagt noen streng undersøkelsesplikt for å bringe på det rene
om varepartiet krenker immaterielle rettigheter. Det vises til det som er anført i
høringsnotatet om at tollmyndighetene ikke vil ha plikt til å foreta undersøkelser av varene
utover det vanlig tollbehandling tilsier for å avklare om det foreligger begrunnet mistanke.
Av hensyn til vareeier bør ikke fristen være for lang, særlig tatt i betraktning av at det ikke
stilles store krav til begrunnet mistanke fra tollmyndighetenes side.

Det legges til grunn at vareeier ikke kan holde tollmyndighetene erstatningsansvarlig for
eventuelle økonomiske tap i løpet av femdagersperioden dersom det i ettertid viser seg at
innførselen av varene ikke krenket noens immaterielle rettigheter. Det er en forutsetning at
tollmyndighetene foretok en forsvarlig vurdering av om det forelå begrunnet mistanke for å
holde varepartiet tilbake. Også av denne grunn er det derfor viktig at tilbakeholdsperioden
som tollmyndighetene skal ha, ikke blir for lang. Det vises til at det i EU er en
tilbakeholdsfrist på tre virkedager.

Etter Skattedirektoratets oppfatning er det viktig å få tilnærmet like regler i Norge som i EU
på dette området. Manglende rett for norske tollmyndigheter til å varsle og tilbakeholde et
vareparti der det foreligger begrunnet mistanke om krenkelse av noens immaterielle
rettigheter, antas å medføre en svakere grensekontroll i Norge enn i EU. Dette kan avbØtes
gjennom å gi norske tollmyndigheter tilsvarende rettigheter som tollmyndighetene i EU har.

Skattedirektoratet stiller seg positiv til forslaget om at rettighetshavere på frivillig basis kan
gi opplysninger til tollmyndighetene om varer som det er knyttet immaterielle rettigheter til.
En slik ordning antas å gjøre det lettere for tollmyndighetene å avdekke varer som krenker
immaterielle rettigheter.

Det følger av merverdiavgiftsloven § 62 at merverdiavgift skal betales ved innførsel. I denne
sammenheng anses en vare som innført i det den ankommer norsk tollområde. Videre følger
det av tolloven § 39 femte ledd første punktum at tollmyndighetenes tilbakehold av varer
ikke fritar vareeier for plikten til å betale toll, avgifter og omkostninger når det foreligger en
midlertidig forføyning etter tvangsfullbyrdelsesloven § 15-13 om tilbakehold av et vareparti.

Da tollmyndighetenes tilbakeholdsrett i følge det nye lovforslaget ikke er basert på en
midlertidig forføyning utstedt av retten, antar Skattedirektoratet at det nye forslaget bør ha
en henvisning til nåværende femte ledd første punktum i tolloven § 39, dersom vareeier ikke
skal fritas for betalingsplikten i denne perioden.



2006 /540311 /RR-PE SHU/  008 Side 3 av 3

Skattedirektoratet antar at forslaget til endring av tolloven § 39 vil være et nyttig redskap i
kampen mot kriminalitet som rammer rettighetshavere av immaterielle rettigheter.

Med hilsen

Anita Grini
seksjonssjef
retts og revisjonsavdelingen

g gne Hustad


