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Høringssvar - Forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om
elektroniske sigaretter

Tolldirektoratet viser til Deres e - post av 1. juli 2016, vedlagt høringsnotat om forslag til
endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektron iske sigaretter.

Nedenfor følgende merknader er hovedsakelig avgrenset til den rollen tolletaten er tiltenkt ved
håndhevelse av det nye regelverket. Kommentarene er gitt med henvisning til de enkelte avsnitt
i høringen.

Generelt etterlyses det en beskri velse av hvilken rolle tolletaten skal ha ved håndhevelse av nytt
regelverk.

11 Fjernsalg av tobakksvarer og e - sigaretter: Av s nitt 1 1.4 (s. 46, 4. avs.)
Dette avsnittet sammenholdes med utkast til endring av merkeforskriften § 9 annet og tredje
punktum. Bestemmelsen skal lyde: « Merkeplikten gjelder ikke den varekvoten som reisende til Norge
på lovlig måte kan innføre toll - og avgiftsfritt. Merkeplikten gjelder heller ikke mindre kvanta varer som
tas inn i landet til eget bruk som reisegods .» Direktoratet er enig i departementets vurderinger
m.h.t. at unntaket for merkeplikten for gavesendinger foreslås opphevet.

Merkeforskriften § 9 tredje punktum er relatert til regler om forenklet fortolling som finnes i
tollforskriften av 17. desember 2008 nr. 1502 § 4 - 20 - 3 første ledd. Bestemmelsen får tilsvarende
anvendelse for innførselsmerverdiavgiften, jf. merverdiavgiftsloven av 19. juni 2009 § 7 - 2 første
ledd. Til Deres orientering bemerkes for ordens skyld at det i dag ikke finnes regler i
tollforskriften som gi r adgang til forenklet fortolling ved innførsel av e - sigaretter. Tilsvarende
finnes det i dag heller ikke regler i tollforskriften som gir fritak for toll og merverdiavgift ved
innførsel av e - sigaretter (jf. merkeforskriften § 9 annet punktum). Vi ber om a t
avgiftsmyndighetene (Skattedirektoratet og Tolldirektoratet) holdes orientert dersom de
foreslåtte endringene blir vedtatt og kan få/får konsekvenser for avgiftsområdet.
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13 Beslag og destruksjon (s. 47) 
Dette avsnittet sammenholdes med utkastet til ny § 20a i merkeforskriften hvor første ledd skal 
lyde: «Tobakksvarer, tobakkssurrogater og tobakksutstyr som importeres i strid  med bestemmelser i 

tobakksskadeloven og forskrifter gitt i medhold av denne, kan tilbakeholdes, beslaglegges og destrueres av 

tollmyndighetene.» Vi ber om tilbakemelding om hva det forventes at tollmyndighetene her skal 

kontrollere for å avgjøre om de aktuelle varene er forsøkt innført i strid med nevnte 
bestemmelser. Ved kontroll må det gjøres en vurdering opp mot flere ulike regelverk for å 

kunne avgjøre om importen er lovlig. Vi bemerker at i kontrolløyemed er det utfordrende at 

import av e-sigaretter reguleres både i tobakkslovgivningen og legemiddellovgivningen.  

 
Merkeforskriften ny § 20a annet ledd skal lyde: «Virksomheter som utfører forsendelse og 
tollbehandling skal varsle den som har importert varene om at de er tilbakeholdt, årsaken til dette, og at de 

kan beslaglegges og destrueres.» Vi forstår bestemmelsen slik at man har tenkt seg at forsøk på 

ulovlig innførsel oppdages ved postforsendelser (typisk av Posten Norge). Men vi reiser 

spørsmålet om hvilken prosedyre som skal benyttes hvis forsøk på ulovlig innførsel oppdages 
av tollmyndighetene ved grensepassering. Hvem er det som i slike tilfeller skal sende varsel 

som nevnt til importør? 

 

Det er følgelig fortsatt en del uklarheter til hva som er tollmyndighetens oppgaver ved 

håndhevingen av dette regelverket. Vi ser derfor frem til samarbeidsmøte mellom 
Helsedirektoratet og Tolldirektoratet som er planlagt til den 27. september hvor vi ser frem til 

avklaringer i f.t. tollmyndighetenes oppgaver ved praktiseringen av dette regelverket.  

 

Avslutningsvis viser vi til vår høringsuttalelse til forslag til endringer i tobakksskadeloven, se 

Tolldirektoratets brev datert 18. januar d.å. (vår ref. 15/77258).   
 

 

Med hilsen 

 

 

 

Sonja Finne 
fung. seksjonssjef Else Øglænd Høstmark Løve 
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