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  Svar på høring  -  Endring av den toll-  og avgiftsfrie
alkoholkvoten  (  taxfree  -  kvoten )

Konkurransetilsynet viser til Fornyings- og administrasjonsdepartementets brev av 30. mai 2006
og Finansdepartementets høringsbrev av 22. mai 2006 vedrørende ovennevnte.

Finansdepartementet legger fram høringssak med forslag om endring av den toll- og avgiftsfrie
alkoholkvoten ("taxfree-kvoten"), jf forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri
innførsel og fortolling av reisegods ("reisegodsforskriften") § 4 første ledd. Endringen innebærer
en viss justering av den avgiftsfrie kvoten for så vidt gjelder drikk med alkoholstyrke over 2,5 til
og med 22 volumprosent (øl/vin).

Forslaget innebærer at de reisende avgiftsfritt vil kunne ta med seg 1 liter brennevin og 1,5 liter
vin (to flasker), eller tre liter vin (fire flasker) fra utlandet. Etter gjeldende regler kan det
medbringes 1 liter brennevin og 1 liter vin/øl, eller 2 liter vin/øl. Det gjøres oppmerksom på at
det i stedet for vin kan tas med andre alkoholholdige drikkevarer innenfor samme
alkoholinnholdsnivå og samme kvote, eksempelvis øl/rusbrus. I tillegg til ovennevnte kvote kan
det etter gjeldende regler medbringes 2 liter øl eller rusbrus, som forblir uendret med dette
høringsforslaget.

Konkurransetilsynet støtter forslaget til økning i den toll- og avgiftsfrie kvoten, da det vil
innebære at det reelle utvalget av denne type alkoholholdige varer, både når det gjelder pris og
vareutvalg, blir større for de reisende. Reisende vil i større grad kunne velge selv om de ønsker å
kjøpe denne type alkoholvarer i utlandet eller i Norge.

Vi har  for øvrig ingen andre merknader til høringsforslaget.

Med hilsen

Magnus abrielsen (e.f.)
seniorrådgiver

I'4arianne Dahl
rådgiver
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