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Høringskommentar ang. nye tollfrie kvoter for vin.
Det er med glede at Norske Vinklubbers Forbund ser at norske politikere tar tak i utfordringen
rundt ulovlig innførsel av vin til Norge og ønsker å føre reglene inn i tråd med vanlige folks
rettsoppfattelse. Norske Vinklubbers Forbund er opptatt av vin i kvalitet snarere enn i
kvantitet og ser gjerne en vridning fra sterkere drikkevarer til svakere drikkevarer som vin.

NVkF har som formål å fremme god vinkultur i Norge gjennom informasjon og felles-
aktiviteter blant medlemsklubbene. Norske Vinklubbers Forbund (NVkF) ble opprettet i 1990
for å bistå vinklubber med å orientere seg i vinverdenen samt være et samlende organ for det
private vin-Norge.

Norske Vinklubbers Forbund er en ikke-kommersiell og partipolitisk nøytral organisasjon
for norske vinklubber. Forbundet er per i dag en ikke ubetydelig organisasjon med mer enn
210 medlemsklubber spredd over det ganske land. Disse klubbene representerer ca. 4000
medlemmer. Medlemsmassen er sterkt voksende og har økt ca. 30% siste år.

I land det er naturlig å sammenligne seg med er kvotene for innførsel av vanlig vin øket
betraktelig i de siste år. Til Sverige kan man nå for eksempel innføre 90 liter uten videre.

Når vi nå først skal få justert den tollfrie kvoten for vin etter veldig mange år (24?), bør det
være i noen grad til noe som folk flest ville syntes var et anstendig nivå og som kan forsvares
ut fra lovmessige forhold.

Vi anser en endring fra 2 til 3 liter som småplukk og stemmefisking fra regjeringens side.
Denne endringen vil ikke ha noen innflytelse på folks generelle og ulovlige import av vin fra
utlandet. En slik endring vil bare føre til at man lovlig kan innføre et bag-in-box, noe som
neppe kan sees på som noe annet enn en praktisk tilpassing. Reelt sett har kvoten ligget på 3
flasker (2,25 liter), da alle tollere har sett gjennom fingrene med denne smuglingen av 0,25
liter. Det viser i hvilken grad det er respekt og forståelse for de gjeldende grenser.

I løpet av de siste årene har grensen for utvidet privatimport øket fra 4 liter til det som
tilsvarer 3 kasser vin. Dette ser vi meget positivt på da det er mulig å hente spesielle viner til
landet uten for mye papirarbeid og byråkrati; kun enkel fortolling ved grensen. I tillegg har
dette bidratt til at vanlige borgere ikke har falt for fristelsen til å ”glemme” å fortolle.

I takt med denne grensehevingen vil Norske Vinklubbers Forbund se det som naturlig at en
grense for avgiftsfri import av vin ble hevet til 9 (ni) liter. Dette tilsvarer en kasse med
vinflasker (12 á 0,75 liter), noe som er en internasjonal standard og ville kunne føre til at
vininteresserte mennesker kan ta med en ubrutt kasse inn i landet. Dette er også vel innenfor
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det man komfortabelt kan bære (det grenser mot det ukomfortable), og vil være et kvanta som
vil gjøre det vanskelig å argumentere for at man har med ”reisesprit” eller fikk en gave eller
lignende, som ofte benyttes som svar i tollkontroller.

Norske Vinklubbers Forbund er opptatt av moderat konsum i lovlige former og vil i første
omgang at kvotene endres til et nivå som verken inviterer til eller åpner for straffbare
handlinger. Vi ber derfor om at man snarest får det norske forbruket inn i ordnede former og
kvoter på et slikt nivå at vanlige borgere ikke gjør seg til lovbrytere.

Vårt forslag er at man beholder en enkel struktur for import der ”kvoten” gjøres så enkel at
det ikke kan misforståes, utnyttes eller gjør vanlige konsumenter til lovbrytere. I den
sammenheng, med utvidete kvoter kan man ta bort regelen om enten/eller/istedenfor osv som
eksisterer i dag når det gjelder vin/sprit. Vi vil foreslå en klasse for over og en under 22%
alkohol. I klassen under 22% (vin) ønsker vi en grense på 9 liter/12 flasker á 0,75 liter vin
(eller 3 bag-in-box for de som må ha det). I klassen over 22% må gjerne dagens kvote på 1
liter bestå.

En forenkling av reglene samt en oppmyking av importen på lettere drikke vil føre til at våre
medlemmer og folk flest får en større rettsoppfattelse. Denne nye grense vil føre Norge noe,
men ikke mye inn i tråd med resten av Europa og igjen føre til at folk flests rettsoppfattelse
ikke blir utvannet.

Vi (Norske Vinklubbers Forbund) foreslår følgende grenser:

 1 liter alkoholholdig drikke over 22%
og

 9 liter alkoholholdig drikke under 22 %

Vi ser her ikke forskjell på vin og øl da lette viner er på samme nivå som sterkt øl, og 9 liter i
begge tilfelle tilsvarer en kasse.

Vi ser frem til at vårt forslag blir tatt med i betraktning i forbindelse med høringen om nye
tollkvoter.
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