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HØRINGSSVAR TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS HØRING OM
ENDRINGER I BL.A. ALKOHOLLOVEN

Vi viser til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 2. november 2009, vedrørende endringer i
blant annet alkoholloven og -forskriften. Endringene gjelder tilpasninger knyttet til ikrafttredelse av den nye
tjenesteloven 28. desember i år.

Videre viser vi til korrespondanse mellom Finansdepartementet og TAD, der det ble avklart at direktoratet
oversender sitt høringssvar til departementet, som så avgir felles høringssvar til HOD.

Endringene som foreslås i høringen går ut på å fastsette saksbehandlingsfrister og virkninger av
fristoversittelse for tillatelsesordninger etter blant annet alkoholloven. Den tillatelsen etter alkoholloven som
er relevant for Tollvesenet er registrering som ren grossist, altså registrering for engrossalg med varer som
det er betalt særavgift for, jf. alkoholloven § 1-4 c. Det følger av denne bestemmelsen at "engrossalg med
varer som det er betalt særavgift for kan (...) skje på grunnlag av registrering etter denne lov i samsvar med
forskrifter gitt av departementet". Av engrosforskriften § 5-1 første ledd fremgår at "engrossalg med varer
som det er betalt særavgift for kan bare skje på grunnlag av registrering hos toll- og avgiftsetaten".

Selv om søknad om registrering som ren grossist sendes til og behandles av Tollvesenet, og vilkårene for
registreringen følger av bestemmelser i særavgiftsforskriften, jf. engrosforskriften § 5-1 annet ledd, anses
likevel registrering som ren grossist formelt sett som en tillatelse etter alkoholloven. Det vil si at Tollvesenet
vil bli bundet av de foreslåtte saksbehandlingsfristene i alkoholloven ved behandling av søknader om
registrering som ren grossist. Dette innebærer at Tollvesenet må behandle slike søknader innen fire
måneder, som er den foreslåtte fristen. Det er ellers foreslått at tjenestelovens hovedregel om at en tillatelse
anses gitt når saksbehandlingsfristen er ute, jf. loven § li annet ledd, ikke skal gjelde for søknader om
tillatelser etter alkoholloven.

Vi har spurt tollregionene om hvor lang tid som per i dag brukes på behandling av søknader som ren
alkoholgrossist, og om forslaget om krav til fire måneders saksbehandlingstid for denne typen saker vil  være
gjennomførbart. Tilbakemeldingene fra regionene viser at de samlet sett bruker mellom én uke og to
måneder på behandling av slike søknader. Samtlige har svart at de anser kravet til fire måneders
saksbehandlingstid som gjennomførbart.
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Når det generelt gjelder forholdet mellom tjenesteloven og tillatelser etter særavgiftsregelverket, forholder vi
oss til Nærings- og handelsdepartementets prinsipielle standpunkt om at tollovgivningen ikke berøres av
verken E0S-avtalen, tjenestedirektivet eller tjenesteloven. I samsvar med dette legger vi da til grunn at heller
ikke avgiftslovgivningen i utgangspunktet berøres.

Med hilsen

Toril H
avdelingsdirektør

Arvid Stokke
underdirektør


