Høringsnotat – forslag om å innføre
særavgift på e-sigaretter og andre
nikotinvarer
1. Innledning
Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet, og i samarbeid med Tolldirektoratet, forslag til
innføring av særavgift på e-sigaretter/e-væske og andre nikotinvarer på høring. Bakgrunn for høringen fremgår
av Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll punkt 10.3.
Forslaget forutsetter endringer i Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv. (slik det lyder for 2021).
Forslag til avgiftssatser/vedtak er ikke en del av denne høringen, og vil eventuelt bli foreslått for og vedtatt av
Stortinget på et senere tidspunkt.
I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (saf.) foreslås det regler om avgrensinger og
gjennomføring av avgiftsplikten. I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel
(tollforskriften) foreslås det endringer om toll- og avgiftsfri kvote («tax free»), forenklet fortolling og
proviantering. Endringene i tollforskriften har naturlig sammenheng med at e-sigaretter/e-væske og andre
nikotinvarer blir avgiftspliktig.
I det følgende redegjøres det nærmere for nye nikotinvarer, gjeldende regelverk, regulering i EU, de konkrete
forslagene i særavgiftsforskriften og tollforskriften, samt administrative og økonomiske konsekvenser av
forslagene.
2. Oversikt over nye nikotinvarer
E-sigaretter er et elektronisk apparat som fordamper en e-væske som kan inhaleres. Væsken kan være med eller
uten nikotin og kan inneholde ulike smaker. I denne høringen foreslås det kun særavgift på selve e-væsken per
milliliter. Brukerutstyret til fordampning av e-væsken omfattes ikke av forslaget.
Eksempler på andre nikotinvarer kan være snus med nikotin, men uten tobakk. Det finnes også produkter som
anvender oppvarmet tobakk såkalt «heated-tobacco-products» produkter. Tobakken varmes opp til ca. 350
grader celsius av et varmeelement i et elektronisk apparat, og dampen inhaleres som ved røyking. Det finnes
flere varianter av slike produkter på det internasjonale markedet.
Nikotinholdige e-sigaretter/e-væske og nikotinsnus uten tobakk er i dag ikke omfattet av særavgiften på
tobakksvarer. Hylser med tobakk for bruk/flerbruk til oppvarming i elektroniske apparater er særavgiftspliktig
som tobakk etter gjeldende regler og avgiftssatser.
3. Regulering i tobakksskadeloven
Norge har i dag et forbud mot import og salg av nye tobakks- og nikotinvarer, herunder nikotinholdige esigaretter/e-væske, nikotinsnus uten tobakk og produkter med oppvarmet tobakk. Forbudet vil oppheves når EUs
tobakksdirektiv (2014/40/EU) trer i kraft i Norge, og vil da erstattes med en ny registreringsordning for esigaretter/e-væske og en ny godkjenningsordning for andre nye tobakks- og nikotinvarer. Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) antar at det nye regelverket kan tre i kraft i 2021.
Ifølge HOD har en rekke land i EU, herunder Finland og Sverige 1, innført eller vedtatt å innføre særavgifter på esigaretter. I et nyhetsbrev fra WHO for mai 2020 fremgår det at EUs medlemsland vil be Europakommisjonen
om å innføre avgifter på e-sigaretter og oppvarmet tobakk.
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Se forslag i Sverige om «Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar» (Fi2021/00144), side 223 og videre.

HOD anbefalte i Prop. 142 L (2015–2016) å regulere e-sigaretter i tråd med EUs tobakksdirektiv. Direktivet
legger til grunn at e-sigaretter med de tillatte nikotinverdier anses som et tobakksrelatert produkt ved fritt salg i
markedet.

4. EU - regulering
Medlemslandene i EU har gjennomført tobakksdirektivet (2014/40/EU) i sine respektive hjemlands lovgivning.
Direktivet legger opp til markedsadgang for e-sigaretter i EU, men gir ingen føringer for den avgiftsmessige
håndteringen, utover at produkter som er i overenstemmelse med direktivet bør være omfattet av EUs
grunnleggende prinsipp om fri bevegelighet for varer. Per juni 2020 var det 13 EU-land som har introdusert en
eller annen form for særskilt skattlegging av e-sigaretter/e-væsker.

5.

Gjeldende særavgifts- og tollregler

5.1 Særavgiften på tobakksvarer mv.
Etter Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv. slik det lyder for 2021, er innførsel og innenlandsk
produksjon av sigarer, sigaretter, røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning, skråtobakk, snus,
sigarettpapir og sigaretthylser omfattet av avgiftsplikten, jf. vedtaket § 1.
Fritak fra avgiftsplikten følger av vedtaket § 3 første ledd bokstav a nr. 2 og 3. Fritak gjelder bl.a. for
tobakksvarer som leveres for proviantering etter tolloven § 4-23 og til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn («tax
free»-salg) etter tolloven § 4-30.
Tobakksvarer som er ment eller egnet som erstatning for avgiftspliktige varer, omfattes også av avgiftsplikten
dersom departementet gir forskrift eller fatter enkeltvedtak om dette, jf. vedtaket § 2. § 2 kan ikke benyttes til å
innføre særavgift på e-sigaretter/e-væske og andre nikotinvarer fordi slike varer ikke er tobakksvarer.
Nærmere regler om gjennomføring av avgiften, avgrensninger og vilkår for fritak følger av særavgiftsforskriften.
Produsenter og importører av avgiftspliktige varer er avgiftssubjekt, det vil si ansvarlige overfor
skattemyndighetene for korrekt beregning og innbetaling av avgiften. Produsenter av avgiftspliktige varer er
registreringspliktige, jf. saf. § 5-1 bokstav a, mens importører har registreringsadgang, jf. saf. § 5-2 bokstav a.
For registrerte virksomheter oppstår avgiftsplikten som hovedregel ved uttak fra virksomhetens godkjente lokale,
jf. saf § 2-1 første ledd. For ikke-registrerte virksomheter og privatpersoner oppstår avgiftsplikten alltid ved
innførselen, jf. saf § 2-1 annet ledd. Registrerte virksomheter plikter blant annet å levere skattemelding, jf.
skatteforvaltningsloven § 8-4 første ledd, og å føre eget avgiftsregnskap, jf. saf. § 5-8.
5.2

Tollregelverket mv.

5.2.1

Fritak for reisegods

Reisende fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen kan kjøpe nærmere bestemte avgiftsfrie varer (dvs. uten
merverdiavgift og ev. særavgifter og toll) eller varer kjøpt i beskattet stand med ordinære avgifter, for så å
innføre disse toll- og avgiftsfritt til Norge som reisegods. Fritaket er et unntak fra hovedregelen om at alle varer
som innføres til Norge, skal beskattes. Vilkår for avgiftsfri innførsel er bl.a. at den reisende har oppholdt seg i
utlandet, Svalbard eller Jan Mayen i minst 24 timer, og at verdien av varer som totalt innføres toll- og
avgiftsfritt, ikke overstiger 6000 kroner. For alkohol- og tobakksvarer er det fastsatt nærmere begrensninger for
mengde (kvote). Kjøp av vare på avgiftsfritt utsalg (tax free) ved ankomst Norge på lufthavn likestilles med
innførsel av vare og anses som reisegods.
Dersom den reisende har oppholdt seg i utlandet, Svalbard eller Jan Mayen i mindre enn 24 timer, kan varer
innføres toll- og avgiftsfritt dersom verdien av disse ikke overstiger 3 000 kroner. For alkohol- og tobakksvarer
gjelder tollfritaket bare varer som er kjøpt i beskattet stand i et EØS-land.
Bestemmelser om fritak og kvoter for innførsel som reisegods følger av tolloven 5-1 første ledd bokstav a og
annet ledd, jf. tollforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-3 og merverdiavgiftsloven (mval.) § 7-2 første ledd.

For personer i tjeneste på transportmidler i internasjonal trafikk, personer på norske marinefartøy og ansatte om
bord på oljeplattformer mv. gjelder egne kvotebestemmelser for alkohol- og tobakksvarer, jf. tollforskriften §§
5-1-4 og 5-1-5.
Reglene inneholder per i dag ikke kvote for e-sigaretter/e-væske eller andre nikotinvarer.
5.2.2 Forenklet fortolling
Reisende fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen som har med seg alkohol/tobakk utover kvote etter tollforskriften
§ 5-1-2, og som ankommer tollområdet kan fortolle alkoholdige drikkevarer og tobakksvarer, herunder ved bruk
av fortollingsautomat, tollapplikasjon mv., etter de satser og i de mengder som følger av tabellen i tollforskriften
§ 4-20-3 første ledd. Reglene inneholder per i dag ikke kvote for e-sigaretter/e-væske eller andre nikotinvarer.
5.2.3 Proviantering til fartøy mv.
Med proviantering forstås levering av ufortollede varer til fartøy (skip) og luftfartøy som forlater tollområdet.
Dette gjelder varer til bruk og salg om bord.
Tillatelse til proviantering gis ved tollmyndighetene etter tolloven § 4-23. Utfyllende bestemmelser følger av
tollforskriften §§ 4-23-4 til 4-23-10.
Tollmyndighetene kan begrense mengden av varer som tillates proviantert. Mat-, drikke- og tobakksvarer
(proviant) til forpleining eller salg til besetning skal i alminnelighet begrenses til de mengder som antas å ville gå
med til bruk om bord på den enkelte tur, jf. tollforskriften § 4-23-4 tredje ledd.
Reglene inneholder per i dag ikke kvote for e-sigaretter/e-væske eller andre nikotinvarer.

5.2.4

Medbrakt proviant

Med medbrakt proviant forstås innførsel av ufortollet proviant om bord i fartøy (skip) og luftfartøy mv. som
ankommer tollområdet. Det gjelder kvotebegrensninger for alkohol- og tobakksvarer som tillates forbrukt eller
solgt om bord i Norge uten oppkreving av toll eller andre innførselsavgifter.
Bestemmelsene om medbrakt proviant følger av tolloven § 5-2, jf. tollforskriften §§ 5-2-1 til 5-2-11. Reglene
inneholder per i dag ikke kvote for e-sigaretter/e-væske eller andre nikotinvarer.
5.2.5 Diverse andre tollfritak mv.
Det finnes i dag bestemmelser om toll- og avgiftsfri innførsel av flyttegods, premier, gaver (gaver til personlig
bruk, gaver til Kongehuset, jubileer mv., gaver til trossamfunn, bryllupsgaver) og arvegods. Bestemmelsene om
ovennevnte følger av tolloven § 5-1 første og annet ledd, jf. tollforskriften §§ 5-1-10 til 5-1-30 og mval. § 7-2
første ledd.
Samtlige nevnte fritaksbestemmelser gjelder ikke alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer. E-sigaretter/evæske eller andre nikotinvarer er ikke regulert.
På tollfritt utsalg på lufthavn (tax free) kan det bl.a. legges inn sigaretter og andre tobakksvarer. Bestemmelsene
følger av tolloven § 4-30, jf. tollforskriften § 4-30-13. E-sigaretter/e-væske eller andre nikotinvarer er ikke
regulert.

6. Kommentarer til forslag til endringer i særavgiftsregelverket
Innføring av særavgift på e-væske/e-sigaretter og andre nikotinvarer forutsetter et nytt stortingsvedtak.
Til Stortingets avgiftsvedtak § 1:
«E-væske» og «andre nikotinvarer» foreslås tilføyd i tabellen med avgiftsbelagte varer. E-væske foreslås
avgiftsberegnet med sats per milliliter væske. Andre nikotinvarer foreslås avgiftsberegnet per gram av
pakningens nettovekt.
Det foreslås ingen differensiering av avgiftssatsen etter mengde/milliliter nikotin i nikotinvaren. Årsaken er at
differensiering antas å være avgiftsteknisk og kontrollmessig utfordrende å gjennomføre. Differensiering etter
nikotininnhold i e-væske kan likevel ikke helt utelukkes fordi dette vil gi en «riktigere» avgift for høykonsentret
nikotinholdig e-væske. Det er derfor ønskelig med høringsinstansenes innspill til ev. forslag om differensiering
av avgiftssats etter nikotin per milliliter i e-væsken.
Se forslag til endring i vedtaket § 1.
Til særavgiftsforskriften:
Kap 3-1:
Overskriften foreslås å lyde "avgift på tobakksvarer, e-væske og andre nikotinvarer".
§ 3-1-1 niende ledd:
Det foreslås en teknisk presisering av at virkeområdet for denne bestemmelsen er erstatningsvarer for
avgiftspliktige tobakksvarer som nevnt i bestemmelsens annet til sjette ledd.
§ 3-1-1 nytt ellevte til trettende ledd:
Avgiftspliktens omfang foreslås avgrenset til e-væske og andre nikotinvarer. E-væske foreslås definert som
væske som inneholder inntil 20 milligram nikotin per milliliter, noe som tilsvarer maksimalt tillatt konsentrasjon
etter EUs tobakksdirektiv. Andre nikotinvarer foreslås definert som nikotinvarer som anvendes i munn eller
nese, med unntak av e-væske, tobakksprodukter og legemidler.
§ 3-1-2 nytt fjerde og femte ledd:
Det foreslås at antall milliliter væske legges til grunn for avgiftsberegningen, jf. forslag til nytt fjerde ledd. For
andre nikotinvarer foreslås varens nettovekt lagt til grunn, jf. forslag til nytt femte ledd.

7.

Kommentarer til forslag til endringer i tollforskriften

Om tax free-kvote for e-sigaretter mv.:
Til § 5-1-1 annet ledd:
Ved opphold i utlandet i mindre enn 24 timer, foreslås at tollfri innførsel av nikotinvarer kun gjelder dersom
disse er kjøpt i beskattet stand i et EØS-land. Dette er tilsvarende dagens regler for tobakksvarer.
Til § 5-1-2 første ledd:
Det foreslås i bokstav c en kvote på 20 milliliter e-væske og 200 gram andre nikotinvarer. Det legges til grunn at
en sigarett tilsvarer 0,1 milliliter e-væske eller 1 gram andre nikotinvarer.
Videre forslås det mindre justeringer, herunder at gjeldende 18 års aldersgrense ved innførsel til Norge i
tollforskriften § 5-1-3 også skal gjelde for e-væske og andre nikotinvarer. Det foreslås også i bokstav c en
teknisk endring uten materiell betydning (innsetting av komma), og som er markert med kursivering av ord før
og etter komma.
Til § 5-1-4:
For personer i tjeneste på transportmiddel mv. på reise til Norge foreslås det en kvote på 4 milliliter e-væske
eller 40 gram andre nikotinvarer

Om forenklet fortolling:
Til § 4-20-3:
Det foreslås at det åpnes for forenklet fortolling av inntil 40 ml. e-væske og inntil 400 gram andre nikotinvarer
ved at disse varene tilføyes tabellen i første ledd. Videre foreslås at gjeldende 18 års aldersgrense for forenklet
fortolling i tredje ledd også skal gjelde for e-væske og andre nikotinvarer.
Om proviantering:
Til §§ 4-23-4 til 4-23-10:
Det foreslås tilsvarende avgiftsfrie kvoter for e-sigaretter og andre nikotinvarer ved proviantering til bruk og salg
om bord i fartøy (skip) og luftfartøy til besetning og passasjerer. Det legges til grunn at en sigarett tilsvarer 0,1
milliliter e-væske eller 1 gram andre nikotinvarer. Det foreslås videre en teknisk endring uten materiell
betydning (innsetting av komma), og som er markert med kursivering av ord før og etter komma, jf. § 4-23-5
annet ledd bokstav a nr. 1 og bokstav b nr. 1. I § 4-23-5 annet ledd bokstav b foreslås det også en teknisk endring
slik at det klart fremgår at bokstav c gjelder for andre besetningsmedlemmer enn fartøyets fører.
Om medbrakt proviant:
Til §§ 5-2-1 til 5-2-6:
Det foreslås tilsvarende avgiftsfrie kvoter for e-sigaretter og andre nikotinvarer ved medbrakt proviant til bruk og
salg om bord i fartøy (skip) til besetning og passasjerer. Det legges til grunn at en sigarett tilsvarer 0,1 milliliter
e-væske eller 1 gram andre nikotinvarer.
§ 5-2-1 til § 5-2-4 om tollfri innførsel av proviant til fartøy gjelder tilsvarende for luftfartøy, jf. tollforskriften §
5-2-10.
Det foreslås også teknisk endring uten materiell betydning (innsetting av komma), og som er markert med
kursivering av ord før og etter komma, jf. § 5-2-1 annet ledd (bokstavene a-b nr. 1). I § 5-2-1 annet ledd bokstav
b foreslås det også en teknisk endring slik at det klart fremgår at kvoten gjelder for andre besetningsmedlemmer
enn fartøyets fører.
Om diverse andre tollfritak mv.:
Til § 5-1-10:
I likhet med at tollfritaket for flyttegods ikke gjelder for tobakksvarer, foreslås det at fritaket ikke skal gjelde for
nikotinvarer.
Til §§ 5-1-20 til 5-1-24:
I likhet med at tollfritak for premier, gaver til personlig bruk, gaver til Kongehuset, jubileer mv., gaver til
trossamfunn og bryllupsgaver ikke gjelder for tobakksvarer, foreslås det at fritakene ikke skal gjelde for
nikotinvarer.
Til § 5-1-30:
I likhet med at tollfritaket for arvegods ikke gjelder for tobakksvarer, foreslås at fritaket ikke skal gjelde for
nikotinvarer.
Til § 4-30-13 første ledd ny bokstav d:
Det foreslås at e-væske og andre nikotinvarer kan legges inn på tollfritt utsalg på lufthavn (tax free), altså
tilsvarende som for sigaretter, og andre tobakksvarer i dag.
8. Administrative og økonomiske konsekvenser
Forslaget anses ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for Skatteetaten eller
Tolletaten.
For importører av de aktuelle produktene vil forslaget medføre et visst merarbeid i form av at man eventuelt vil
måtte registrere seg som avgiftspliktig, sette seg inn i systemer/prosesser og innberette og innbetale avgift. For

aktører som allerede er registrerte avgiftspliktige for tobakksprodukter antas merarbeidet å være av mindre
omfang.
Ikke-registrerte avgiftspliktige, herunder privatpersoner (reisende), vil måtte forholde seg til
fortollingsprosedyrer og kvotebegrensninger ved innførsel av slike varer.
9.

Forslag til regelendringer

Det foreslås følgende endringer i regelverket:
Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv.
Forslag om innføring av særavgift på e-sigaretter/e-væske og andre nikotinvarer kan gjennomføres ved at det
fremmes følgende forslag til tilføyelse i tabellen til Stortingets avgiftsvedtak § 1 første ledd:
Produkt
E-væske
Andre nikotinvarer

Kr
X
X

per milliliter
per gram av pakningens nettovekt

Forslag til endringer i særavgiftsforskriften
I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:
Kap 3-1 skal lyde:
Kap. 3-1. Avgift på tobakksvarer, e-væske og andre nikotinvarer.
§ 3-1-1 niende ledd skal lyde:
(9) Varer som ut fra reklame, etiketter og lignende er ment eller som er tjenlig som erstatning for
avgiftspliktige tobakksvarer etter annet til sjette ledd, kan avgiftsbelegges som tobakksvarer.
§ 3-1-1 nytt ellevte til trettende ledd skal lyde:
(11) Som e-væske regnes væske som inneholder inntil 20 milligram nikotin per milliliter væske.
(12) Som andre nikotinvarer regnes varer inneholdende nikotin til bruk i munn eller nese, med unntak
av e-væske.
(13) Ellevte og tolvte ledd omfatter ikke varer som inneholder tobakk eller narkotika, og varer som er
omfattet av legemiddelloven eller lov om medisinsk utstyr.
§ 3-1-2 nytt fjerde og femte ledd skal lyde:
(4) Ved beregning av avgift på e-væske legges antall milliliter e-væske til grunn.
(5) Ved beregning av avgift på andre nikotinvarer legges varens nettovekt til grunn.
Forslag til endringer i tollforskriften
I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer:
Om tax free kvote:
§ 5-1-1 annet ledd skal lyde:
(2) Ved opphold i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen i mindre enn 24 timer kan det én gang innenfor
et tidsrom av 24 timer tollfritt innføres varer, herunder tjenester og reparasjoner tilknyttet varer, til en verdi av 3
000 kr. For alkohol-, tobakks- og nikotinvarer gjelder tollfritaket bare varer som er kjøpt i beskattet stand i et
EØS-land.

§ 5-1-2 første ledd skal lyde:
(1) Innenfor verdigrensene i § 5-1-1 er det for alkohol-, tobakks-, nikotin- og matvarer følgende
begrensninger:
a. 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 1,5 liter drikk med alkoholstyrke
over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller 3 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22
volumprosent,
b. 2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent eller annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og
med 4,7 volumprosent,
c. 200 sigaretter, 250 gram andre tobakksvarer, 20 milliliter e-væske, 200 gram andre nikotinvarer eller
1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent,
d. 200 blad sigarettpapir,
e. til sammen 10 kg kjøttvarer, ost og fôrvarer. Hunde- og kattemat er ikke omfattet av begrensningen på
10 kg.

§ 5-1-3 første ledd første punktum skal lyde:
Den som skal innføre alkohol-, tobakks- og nikotinvarer tollfritt må være fylt 18 år.
§ 5-1-4 skal lyde:
Personer som i løpet av reisen til Norge er i tjeneste på transportmiddel i internasjonal trafikk og personer på
norske marinefartøy kan én gang innenfor en 24-timers periode innføre tollfritt
a.
b.

40 sigaretter, 100 gram andre tobakksvarer og 100 blad sigarettpapir, 4 milliliter e-væske eller 40 gram
andre nikotinvarer, og
andre varer enn alkohol til en verdi av 500 kr.

Om forenklet fortolling for reisende:
§ 4-20-3 første ledd skal lyde:
(1) Personer som ankommer tollområdet fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen kan fortolle
alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer, herunder ved bruk av fortollingsautomat, tollapplikasjon
mv., etter de satser og i de mengder som følger av tabellen nedenfor.
Vare

Mengde

Sats

Øl over 2,5 volumprosent og annen drikk
med alkoholstyrke
over 2,5 til og med 4,7 volumprosent

21 kr
per liter

7 kr
per 0,33 liter

Drikk med alkoholstyrke
over 4,7 og under 15 volumprosent

62 kr
per liter

47 kr
per 1/1 flaske

Til sammen 27 liter

Drikk med alkoholstyrke fra
og med 15 til og med 22
volumprosent
Drikk med alkoholstyrke over 22 til
og med 60 volumprosent
Røyketobakk

119 kr
per liter
4 liter

380 kr
per liter
331 kr per 100 gram

88 kr
per 1/1 flaske
262 kr
per 1/1 flaske

103 kr per 100 gram

Snus
Til sammen
500 gram

137 kr per 100 gram

Skråtobakk

Sigarer og sigarillos

331 kr per 100 gram

Sigaretter

Inntil 400 stk.

331 kr per 100 stk.

Sigarettpapir og –hylser

Inntil 400 stk.

6 kr per 100 blad/hylser

E-væske
Andre nikotinvarer

Inntil 40 milliliter

x kr per milliliter

Inntil 400 gram

x kr per 100 gram

§ 4-20-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Adgangen til forenklet fortolling av alkohol-, tobakks- og nikotinvarer er betinget av at den reisende er
fylt 18 år. For varer med alkoholstyrke over 22 volumprosent må den reisende vært fylt 20 år.
Om proviantering:
§ 4-23-4 tredje ledd tredje punktum skal lyde:
Mat-, drikke-, tobakks- og nikotinvarer (proviant) til forpleining eller salg til besetning skal i alminnelighet
begrenses til de mengder som antas å ville gå med til bruk om bord på den enkelte tur, eventuelt også retur.
§ 4-23-5 første og annet ledd skal lyde:
(1) Mat-, drikke-, tobakks- og nikotinvarer (proviant) kan forbrukes tollfritt om bord i fartøy av
besetning og passasjerer.
(2) Det er følgende begrensninger for bruk av alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer om
bord innenfor tollområdet:
a.
for fartøyets fører:
1. 400 sigaretter, 400 gram andre tobakksvarer og 200 blad sigarettpapir, 40 milliliter e-væske eller
400 gram andre nikotinvarer,
2. 2 liter brennevin av høyst 60 volumprosent alkohol eller vin.
b.
for andre besetningsmedlemmer enn fartøyets fører:
1. 200 sigaretter, 250 gram andre tobakksvarer og 200 blad sigarettpapir, 20 milliliter e-væske eller
200 gram andre nikotinvarer,
2. 1 liter brennevin av høyst 60 volumprosent alkohol og 1 liter vin.
c.
for hver passasjer som følger med fartøyet til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen:
1. 20 sigaretter, 20 gram tobakksvarer og 20 blad sigarettpapir, 2 milliliter e-væske eller 20 gram
andre nikotinvarer per dag dersom passasjeren har fylt 18 år,
2. ¼ liter brennevin av høyst 60 volumprosent alkohol eller ¼ liter vin per dag dersom passasjeren har
fylt 20 år.
Begrensningene gjelder ikke bruk på turistfartøyer i cruisefart.

§ 4-23-6 annet ledd skal lyde:
(2) For alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer som skal brukes av eller selges til
besetning gjelder følgende begrensninger:

a. 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent per person per uke,
b. 2 liter drikk med alkoholstyrke over 4,7 til og med 22 volumprosent per uke, og
c. 25 gram tobakksvarer eller 25 gram nikotinvarer per person per døgn.
Det gis ikke tillatelse til proviantering av alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer for fartøy,
installasjoner og innretninger som faller inn under første ledd bokstav c og d. Slik tillatelse kan likevel gis
dersom disse også faller inn under første ledd bokstav a eller b.
§ 4-23-7 tredje ledd skal lyde:
(3) For salg om bord kan det bare gis tillatelse til proviantering av alkoholholdig drikk, tobakks- og
nikotinvarer, sjokolade- og sukkervarer, parfyme og kosmetikk og toalettartikler.

§ 4-23-7 fjerde ledd første punktum skal lyde:
For salg om bord på korte ruter kan det bare gis tillatelse til proviantering av tobakks- og nikotinvarer, sjokoladeog sukkervarer.
§ 4-23-8 skal lyde:
Til marinefartøy som skal til utlandet, herunder Svalbard og Jan Mayen, gis tillatelse til proviantering
av mat-, drikke-, tobakks- og nikotinvarer, og toalettartikler til besetningens personlige bruk om bord under
toktet. For alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer gjelder følgende begrensninger:
a. drikk med alkoholstyrke over 4,7 volumprosent: en halv liter per uke per person unntatt personell inne til
førstegangstjeneste,
b. tobakks- og nikotinvarer: 25 gram tobakksvarer eller 25 gram nikotinvarer per person per døgn,
c. alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer til representasjon i utenlandsk havn: en kvart liter
drikk med alkoholstyrke over 4,7 volumprosent og 25 gram tobakksvarer eller 25 gram nikotinvarer per
person som ifølge program skal delta i den enkelte mottakelse.
§ 4-23-9 første til tredje punktum skal lyde:
Til norske fiske- og fangstfartøy som har oppdrag som medfører et sammenhengende opphold utenfor
tollområdet på minst 14 dager gis tillatelse til proviantering av mat-, drikke-, tobakks- og nikotinvarer til
besetningens personlige bruk om bord. Det gis ikke tillatelse til proviantering av alkoholholdige drikkevarer.
Tillatelse til proviantering av tobakks- og nikotinvarer er begrenset til 25 gram per døgn.
§ 4-23-10 annet ledd bokstav a skal lyde:
a. alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer,
Om medbrakt proviant
§ 5-2-1 skal lyde:
(1) Mat-, drikke-, tobakks- og nikotinvarer (proviant) kan medbringes tollfritt i fartøy til bruk om bord av
besetning og passasjerer. Norske fiske- og fangstfartøy kan ikke tollfritt medbringe andre varer enn de som
tidligere er tillatt proviantert etter § 4-23-9.
(2) Det er følgende begrensninger for bruk av alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer om
bord:
a. for fartøyets fører:
1. 400 sigaretter, 400 gram andre tobakksvarer og 200 blad sigarettpapir, 40 milliliter e-væske
eller 400 gram andre nikotinvarer,
2. 2 liter brennevin av høyst 60 volumprosent alkohol eller vin,
b. for andre besetningsmedlemmer enn fartøyets fører:
1. 200 sigaretter, 250 gram andre tobakksvarer og 200 blad sigarettpapir, 20 milliliter e-væske
eller 200 gram andre nikotinvarer,
2. 1 liter brennevin av høyst 60 volumprosent alkohol og 1 liter vin,
c. for hver passasjer som følger med fartøyet fra eller til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen:
1. 20 sigaretter, 20 gram tobakksvarer og 20 blad sigarettpapir, 2 milliliter e-væske eller 20 gram
andre nikotinvarer per dag inntil passasjeren går fra borde, dersom passasjeren har fylt 18 år,

2.

¼ liter brennevin av høyst 60 volumprosent alkohol eller ¼ liter vin per dag inntil passasjeren
går fra borde, dersom passasjeren har fylt 20 år.
Begrensningene gjelder ikke bruk på turistfartøyer i cruisefart.
(3) Det kan etter søknad fra fører gis tillatelse fra tollmyndighetene til å forbruke ytterligere medbrakt
alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer. Tillatelsen gis først ti dager etter ankomst til tollområdet
og for tilsvarende mengde som nevnt i annet ledd. Det kan gis ytterligere en tillatelse tjue dager etter ankomst til
tollområdet.
(4) Tollfritaket opphører dersom fartøyet
a. går over i innenriks fart,
b. går i opplag, til verksted eller har annet opphold i tollområdet og mindre enn 1/3 av besetningen er
påmønstret eller
c. blir værende i tollområdet over 30 dager.
Det kan tillates at fartøyet kan gå i kombinert innen- og utenriks fart uten at tollfritaket opphører. Fritaket
forutsetter at toll- og avgiftspliktig omsetning av provianterte varer til innenlandsreisende ikke overstiger 5 % av
fartøyets totale omsetning av slike varer i løpet av et regnskapsår. Ved servering om bord plikter rederiet å ha
kassesystemer som skiller mellom omsetning til innenlands- og utenlandsreisende. Omsetning til
innenlandsreisende skal toll- og avgiftsberegnes i sin helhet. Tollmyndighetene fastsetter nærmere retningslinjer
om avgiftsberegningen.
(5) Varene i første ledd kan selges til passasjerer som skal ta disse i land. Salg av alkohol, tobakks- og
nikotinvarer for ilandbringelse er ikke tillatt når fartøy ligger i havn eller befinner seg i de indre farvann, med
unntak av Oslofjorden.
(6) Salg av alkohol, tobakks- og nikotinvarer for ilandbringelse er ikke tillatt på fartøy som går mellom
havner i Norge og Sverige på strekningen fra og med Risør i vest til og med Lysekil i sør. Salg av alkoholholdige
drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer kan likevel skje på fartøy i rute mellom norsk havn fra og med Risør i vest
til Sandefjord i øst og svensk havn fra og med Strømstad i nord til og med Lysekil i sør. Vilkårene i § 4-23-7
fjerde ledd gjelder tilsvarende.
§ 5-2-3 bokstav a og b skal lyde:
Selv om retten til tollfri bruk og oppbevaring om bord er falt bort etter § 5-2-1 fjerde ledd, kan tollmyndighetene
etter søknad gi tillatelse til at
a. ufortollet proviant brukes om bord i utlosset fartøy under fart til annet innenlands sted dersom fartøyet
der skal ta om bord last og deretter gå til havn i utlandet, Svalbard eller Jan Mayen. Ufortollet proviant
kan oppbevares om bord, men alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer skal forsegles,
b. ufortollet proviant kan oppbevares om bord i 30 dager i fartøy som etter ankomst til tollområdet går i
opplag, til verksted eller har annet opphold i tollområdet dersom alkoholholdige drikkevarer, tobakksog nikotinvarer forsegles,
§ 5-2-5 første punktum skal lyde:
Tollfritaket for alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer i § 5-2-1 gjelder ikke varer som bringes til
tollområdet om bord i forsyningsfartøyer, hjelpefartøyer, borefartøyer, boreplattformer og lignende til bruk i
oljevirksomheten til havs, forskningsfartøyer og lignende.
§ 5-2-6 første punktum skal lyde:
Besetningsmedlem på norske marinefartøyer kan etter ankomst fra utlandet forbruke tollfritt om bord 200
sigaretter, 250 gram andre tobakksvarer og 200 blad sigarettpapir eller 200 gram nikotinvarer.
Om diverse andre tollfritak mv.:
§ 5-1-10 første ledd skal lyde:
(1) Det gis tollfritak for innbo og andre gjenstander som innføres i forbindelse med flytting til Norge.
Tollfritaket gjelder ikke motorvogn, luftfartøy eller yrkesutstyr. Tollfritaket gjelder heller ikke mat-, drikke-,
tobakks- og nikotinvarer.

§ 5-1-20 annet ledd bokstav b skal lyde:
b. andre premier av verdi til og med 10 000 kr, unntatt mat-, drikke-, tobakks- og nikotinvarer.
§ 5-1-21 annet ledd skal lyde:
(2) Tollfritaket gjelder ikke alkoholholdige drikkevarer og tobakks- og nikotinvarer.
§ 5-1-22 tredje ledd skal lyde:
(3) Tollfritaket gjelder ikke alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer.
§ 5-1-23 annet punktum skal lyde:
Tollfritaket gjelder ikke mat-, drikke-, tobakks- og nikotinvarer.
§ 5-1-24 annet ledd skal lyde:
(2) Tollfritaket gjelder ikke alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer.
§ 5-1-30 annet ledd bokstav b skal lyde:
b. alkoholholdige drikkevarer, tobakks- og nikotinvarer
§ 4-30-13 første ledd ny bokstav d skal lyde:
d. e-væske og andre nikotinvarer
Gjeldende bokstaver d og e blir bokstaver e og ny f.

