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Høring -  endring av den toll-  og avgiftsfrie kvote for reisende

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 22. mai  2006,  som gjelder endring av den toll- og
avgiftsfrie alkoholkvoten medbrakt som reisegods.

Toll- og avgiftsdirektoratet har forelagt høringen for tollregionene til uttalelse. Samtlige regioner er
positive til forslaget. Endringen vil gjøre det lettere både for Tollvesenet å håndheve regelverket, og
for de reisende å forholde seg til kvotebestemmelsene

Fra Tollregion Øst-Norge er det i tillegg anført at man med fordel også kunne justert ølkvoten, slik
at denne blir øket til 3 liter. Av regionens uttalelse gjengis:  "Vi anser det som vanlig å kjøpe øl i
sekspakninger med enheter på 0, 5 liter. Ved en økning i kvoten til 3 liter, vil man være innenfor
kvoten både dersom man velger å ta med seg en sekspakning med enheter på 0, 33 liter eventuelt
med enheter på 0,5 liter. Man vil dermed i større grad unngå at man uaktsomt bryter regelverket,
og på samme måte som den foreslåtte endringen når det gjelder vin, vil det bli enklere både for
Tollvesenet og de reisende å forholde seg til kvotebestemmelsene.
Vi antar at forslaget vil ha omtrent de samme økonomiske og administrative konsekvenser som den

foreslåtte økningen når det gjelder vin.

Vi foreslår derfor  følgende endring  i forskrift  om toll- og  avgiftsfri  innførsel  og forenklet fortolling
av reisegods § 4 første  ledd bokstav b):
3 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent ,  eller annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til
og med 4,7 volumprosent ".

Direktoratet slutter seg til Tollregion Øst-Norges uttalelse. Vi har ellers ingen merknader til
forslaget.
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