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I ALKOHOLLOVENS

FORSKRIFTER

MV..

Vi viser til Deres brev av 1. mars og vår telefonsamtale med Departementet den 26. april.

Det synes klart at forskriftsendringene er en konsekvens av endringene i alkoholloven slik at
vi tar flere av endringene til etterretning. Imidlertid har vi noen bemerkinger til forslaget.

Vi tolker det slik at skipshandlere faller inn under kategorien grossister. Siden ordningen er
vedtatt opphevet for disse og at retten til engrossalg i stedet skal knytte seg til registrering hos
Toll- og avgiftsetaten, må skipshandlerne i fremtiden forholde seg til Tollvesenet. Det var slik
det fungerte før Rusmiddeldirektoratet ble opprettet. Man bør imidlertid ikke se bort fra at
enkelte av de store skipshandlerne ønsker å importere alkoholholdig drikk direkte fra utlandet.
De vil vel da måtte bli behandlet på en annen måte?
Vi tror det kan være en fordel om skipshandlere, som egen gruppe, blir nevnt i de nye
bestemmelsene siden disse kun driver med salg av avgiftsfrie drikker og at ingen avgifter skal

betales til staten. Videre føler vi at det er tilstrekkelig at Tollvesenet har kontroll med denne
gruppen. Dette bør kunne formuleres inn i en egen paragraf som sier at alt salg av avgiftsfrie
drikkevarer faller inn under Tollvesenet og dens kontroll. Dette vil forenkle hverdagen for de

skipshandlere som selger alkohol.
I den nye loven bør det vel kanskje også presiseres at det nå i prinsippet er kun norske
skipshandlere som kan tilby skip tax free varer og at dette gir våre skipshandlere et fortrinn i
forhold til utenlandske skipshandlere som leverer varer i norske havner. Priser på tax free
varer er vesentlig i vurderingen om skipet vil proviantere i Norge eller utlandet.
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