
Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato

Tore Kvalvaag Flæte 28.09.2016

Telefon Deres referanse Vår referanse
40808255 2016/970640

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 9200 Grønland Se www.skatteetaten.no 800 80 000

0134 OSLO Org.nr: 996250318 Telefaks

E-post: skatteetaten.no/sendepost 22 17 08 60

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

U.off. offl. § 15

Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet – endringer i tobakksskade-
loven mv. – uttalelse fra Skattedirektoratet

Vi viser til høring 1. juli 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der det foreslås 
registreringsplikt for virksomheter som ønsker å selge tobakkvarer, herunder e-sigaretter, og for 
grossister av slike varer. 

I denne forbindelse foreslår HOD at det opprettes et tobakkssalgsregister. Registeret skal ha som 
formål å gi kommunene oversikt over egne salgssteder for tobakk, samt gi grossister av tobakkvarer 
mulighet til å forsikre seg om at de bare leverer tobakkvarer til registrerte utsalgssteder. Det foreslås 
at den enkelte kommunene skal ha ansvar for å føre tilsyn med egne utsalgssteder, og at 
Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossistene.

Skattedirektoratet står ikke på høringslisten, men ettersom forslagene har en side til Skatteetatens 
oppgaver knyttet til registrering og kontroll av alkoholgrossister, ønsker vi likevel å gi følgende 
uttalelse: 

Skattedirektoratet viser til at forslaget om registreringsplikt for tobakkgrossister ligner på gjeldende 
registreringsordning for grossister av alkoholholdig drikk, jf. alkhl. § 1-4c første ledd, noe også 
HOD bemerker i punkt 4.2 i høringsnotatet. Siden 1. juli 2005 er det avgiftsmyndighetene som på 
vegne av helsemyndighetene har hatt ansvaret for registrering av og kontroll med alkohol-
grossistene, jf. alkhl. § 1-4c siste ledd. Fra 1. januar 2016 fikk Skatteetaten overført forvaltnings-
ansvaret for særavgifter for registrerte virksomheter fra Toll- og avgiftsetaten, herunder ansvaret 
knyttet til registrering av og tilsyn med alkoholgrossistene. 

Direktoratet stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig at én etat har ansvar for og tilsyn med 
alkoholgrossister, mens en annen etat har ansvar for og tilsyn med tobakkgrossister. Begge 
ordningene er begrunnet i helsepolitiske hensyn, og oppgavene og ansvaret knyttet til dem hører 
etter vårt syn således mest naturlig hjemme hos helsemyndighetene. At ordningene er likt 
begrunnet, og ellers likt organisert, taler uansett for at én og samme etat bør ha ansvaret for begge. 
Vi mener helsemyndighetene er nærmere til å ha dette ansvaret enn Skatteetaten. Vi viser til at 
kontrollen med utøvelse av engrossalg av alkoholholdig drikk er en ren omsetningskontroll uten 
avgiftsmessige sider, noe som skiller denne oppgaven fra Skatteetatens øvrige kontrolloppgaver på 
særavgiftområdet.
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Skattedirektoratet anbefaler derfor at HOD i det videre arbeidet med registreringsordning for 
tobakkgrossister vurderer om det er hensiktsmessig at Helsedirektoratet, nå eller på et senere 
tidspunkt, også overtar ansvaret for registrering av og tilsyn med alkoholgrossistene. 

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken.

Med hilsen

Toril Hagen

Rettsavdelingen, særavgift
Skattedirektoratet

Arvid Stokke
underdirektør
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