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Høyring - framlegg om fjerning av fritak frå avgift for varesendingar av låg verdi 

(350-kronersgrensa) 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring.  

 

LO støtter Finansdepartementets vurderinger om at salg av varer fra utlandet til forbruker i Norge skal 

likestilles med salg i Norge. Skal Norge ha en lønnsom varehandel er det helt vesentlig at kjøp av varer 

fra utlandet avgiftsbelegges på like linje med norsk varehandel.  

 

Forslaget om at tilbydere kan velge å registrere seg i den forenklede ordningen VOSC, med begrensede 

rettigheter, plikter og dokumentkrav, og etter samme prinsipper som VOES, er etter LOs mening 

fornuftig og nødvendig for at en raskt skal få en lik avgiftsbehandling. En forenklet ordning letter 

administrasjonsbyrden for både tilbyder og innkrever, og vil redusere omfanget av skatteunndragelser 

og uheldige skattevridninger. VEOS har fungert etter hensikten og brer nå om seg internasjonalt, men 

som departementet skriver i høringsnotatet har det tatt tid å få leverandørene innmeldt i ordningen. 

Hvis regjeringen mener alvor med sine uttalte ønsker om en effektiv norsk varehandel er det viktig med 

en oppfølging av dette slik at utenlandske leverandører betaler inn merverdiavgift i samme grad som 

norske leverandører, fra første dag. Konsumenter må på en effektiv måte få informasjon om at 

merverdiavgiften er betalt inn til den norske stat og omgåelser av regelverket må avdekkes og hindres.  

 

Forslaget om at varer som i Norge er ilagt særavgift, også skal ilegges særavgift og merverdiavgift når 

det handles over nett er riktig. Næringsmidler vil etter forslaget ikke være omfattet av VOSC og vil 

derfor uavhengig av vareverdien avgiftsbelegges i forbindelse med importen. Etter forslaget skal altså 

kjøperen betale særavgiftene og merverdiavgiften ved henting eller mottak av varen, noe som etter LOs 

vurdering er uheldig. Også utenlandske aktører bør forholde seg til den enhver tid gjeldende 

merverdiavgift og særavgift. Departementet begrunner derimot dette forslaget med at det vil være en 

kompliserende faktor for utenlandske aktører som selger varer til norske forbrukere via elektroniske 

grensesnitt om disse skal ha tilstrekkelig kunnskap om avgrensningene som er knyttet til sjokolade- og 

sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer. LO minner i den forbindelse om at partene i 

arbeidslivet ønsker at dagens særavgifter på sjokolade- og sukkervarer og på alkoholfrie drikkevarer 

fjernes fra 1.januar 2020, jf. Høring – NOU 2019:8, parallelt med at momsfritaket på små forsendelser 

forsvinner. Dersom særavgiftene på disse varene oppheves, vil man kun stå igjen med ulike 

merverdiavgiftssatser for næringsmidler og andre varer. Det er ikke spesielt komplisert, og i så fall bør 

næringsmidler enkelt kunne inkluderes i ordningen. 
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Finansdepartementet foreslår at tollfritaket økes fra dagens 350 kroner til 3000 kroner. Departementet 

påpeker at dette kan redusere kostnaden ved innførsel, øke netthandelen og gi økt konkurranse for 

norsk handelsnæring. Det er allerede en utstrakt handelslekkasje innen handelen i dag, og flere 

butikker rammes av konkurser. LO støtter ikke forslag som setter norske arbeidsplasser i fare. 

 

Dette forslaget har dessuten en miljødimensjon. Netthandel til konsumenter sendes i utstrakt grad 

med fly, mens store forsendelser til næringsdrivende i hovedsak sendes med containerskip. Det er 

langt mer miljøvennlig å frakte varer på containerskip enn på fly.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LO Norge 

 

Roger H. Heimli 
(sign.) 

 

 

Roger Bjørnstad  

(sign.)  

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.  
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