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HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRING AV DEN  TOLL- OG
AVGIFTSFRIE ALKOHOLKVOTEN (TAXFREE- KVOTEN)

Bryggeriforeningen har mottatt Finansdepartementets brev datert 22.5.2006
vedrørende endring av taxfree-kvotene og har følgende å bemerke:

Vi mener forslaget er skadelig for verdiskapningen i Norge,  er usosialt og utidig. Det
bør ikke gjennomføres uten at en grundig konsekvensanalyse er gjort.  Prinsipielt
mener vi det er viktig for Norge å harmonisere både avgifter og kvoter med resten av
Europa og at dette forslaget virker i motsatt retning.

Publikums ønske om økede tax-free kvoter og egen import av alkohol er deres
uttrykk for at avgiftene i Norge er for høye (avgift på øl i Norge er 3 ganger så høy
som i Sverige)  og på sett og vis rettferdiggjør dette attraktiv grensehandel og
smugting -Det-er-anslått-at-ca.- 40 miilioner-liter- øl pr.  ar-tas-inn-t-Norgegjennorrr
grensehandel og smugling.  Dette volumet vil med stor sannsynlighet øke, dersom
forslaget gjennomføres.  En ytterligere rasering av arbeidsplasser og reduksjon av
verdiskapningen i Norge vil følge i kjølvannet.

Forslaget har en dårlig sosial profil,  fordi det spesielt er til stor fordel for innbyggere
langs grensen,  grensependlere og for folk som ellers reiser mye til utlandet i arbeidet.

Vi er forundret over at Finansdepartementet tar tak i en slik enkeltsak og gjør det til
hastesak (bare 4 dager mellom høringsfrist og iverksettelse).  Vi håper det er satt av
nok ressurser til å foreta en grundig analyse av høringssvarene.

Regjeringen lovte i valgkampen å igangsette arbeidet med en gjennomgang av
særavgiftene,  inklusive ølavgiftene.  Dette arbeidet ble ikke nevnt i proposisjonen for
revidert nasjonalbudsjett tidligere i vår! Man må derfor anta at lite er gjort så langt.
Bryggeriforeningen ser frem til at en gjennomgang av særavgiftene gis høy prioritet i
Regjeringen frem til budsjettfremleggelse for 2007.

Vi håper vårt  innspill oppfattes positivt og at vi i tiden fremover får en konstruktiv
dialog med departementet,  både når det gjelder avgifter og kvoter.
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