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Høring om endring  i tolloven § 39 med mer

Det vises til høring av 14.  desember 2006 vedrørende endring i tolloven. Finansdepartementet
foreslår i høringsnotatet at tollmyndighetene skal kunne holde tilbake varer i inntil fem dager dersom
det foreligger begrunnet mistanke om at innførte varer krenker immaterielle rettigheter.  Det foreslås
også at tollmyndighetene skal kunne varsle rettighetshaver om dette.

Forbrukerrådet støtter et fornuftig beskyttelsesnivå når det gjelder immaterielle rettigheter. Hensynet
til rettighetshaveres behov for vern må balanseres mot andre beskyttelseverdige interesser, herunder
forbrukerinteressene.

Etter vår oppfatning bør derfor reglene som foreslås kun gjelde der innførsel skjer med sikte på
videresalg.  I motsatt fall vil den nye bestemmelsen kunne brukes mot forbrukere som i god tro har
handlet forfalskninger på nett eller ved utenlandsopphold.  Det vil være svært inngripende og urimelig
om denne gruppen forbrukere stoppes i tollen og fratas gjenstander de faktisk har betalt for.
Vurderingstemaet kan imidlertid ikke være forbrukerens gode tro,  da det vil være et svært vanskelig
for den enkelte toller å ta stilling til. Unntaket bør derfor knytte seg til noe objektivt som for eksempel
om omfanget av innførselen tilsier videresalg.

I høringsnotatet nevnes det gjentatte ganger at endringen delvis er begrunnet med bekjempelsen av
organisert kriminell virksomhet.  Dette taler også for at tilbakeholdsretten bør begrenses til bare å
omfatte de tilfellene der vedkommende innfører varer ment for videresalg.  Organisert kriminell
innførsel av ulovlige varer bekjempes ikke ved å beslaglegge falske Gucci-vesker fra vanlige
forbrukere.
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