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Høringssvar - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen  

Vi vider til Finansdepartementets brev av 9.5.2016 om endringer i tolloven og tollforskriften.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet har følgende merknader til høringsnotatet: 

 
Begrepet "næringsvirksomhet" blir brukt innenfor blant annet skatte-, avgifts- og selskaps-

lovgivningen. Selv om næringsvirksomhet er et etablert begrep innen disse rettsområdene, vil 

dette endringsforslaget kunne berøre flere næringsdrivende som man ikke kan forvente at har 

kjennskap til begrepet slik det er definert i selskaps- og skattelovgivningen. Det kan derfor være 

hensiktsmessig å innta skattelovgivningens definisjon av "næringsvirksomhet" direkte i tolloven.  

 

NFD har ingen merknader til at bestemmelsen om at tvangsmulkt skal sendes i rekommandert 

brev ikke videreføres. Vi er enig i at bestemmelsene bør være teknologinøytrale.  

 

NFD har heller ikke merknader til at man ikke foreslår å videreføre bestemmelsen om at vedtak 

om tvangsmulkt skal rettes til styret i selskap, samvirkeforetak, forening mv. og sendes hvert 

medlem og inndrives både hos medlemmene av styret og hos selskapet. Vi er enig i at subjektet 

for kravet på tvangsmulkt bør være den som plikten påligger. For juridiske personer vil det være 

den juridiske personen som sådan og ikke ledelsen for den juridiske personen. Styrets ansvar 

reguleres av aksjelovens bestemmelser, og et eventuelt betalingsansvar for tvangsmulkten bør i 

tilfelle gjøres gjeldende i form av et solidaransvar for styremedlemmene.  

 

Når det gjelder endringsforslagene i kapittel 7, kan ikke NFD se at regelverket for ulovlig utførsel 

av varer er omtalt slik det er tilfelle for ulovlig innførsel av varer. I den forbindelse vises det til 

forskrift av 1. juni 2006 nr. 570 om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske. I lys av 
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økende tilfeller av fiskesmugling ved grenseovergangene mener NFD det er viktig at Tolletaten 

også kontrollerer og håndhever utførselskvoten i denne forskriften, og at regelverket som gjelder 

for utførsel av fisk sees i sammenheng med resten av regelverket, inkludert det for innførsel. 

 

Til orientering er Fiskekjøperorganisasjonen Sjømat Norge, Norges Sjømatråd AS og 

Justervesenet informert om høringen og vil eventuelt svare separat på høringen direkte til FIN. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik A. Underland  

Fung. avdelingsdirektør 

 Tanja Dannevig 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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