
 

 

Høringssvar – Avgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer 

 
NHO viser til høringsnotat 2. februar 2020 med forslag om regelverksendringer knyttet til 
innføringen av avgiftsplikt på e-sigaretter og andre nikotinvarer. Skattedirektoratet har foreslått 
endringer i vedtaket om avgift på tobakksvarer mv., særavgiftsforskriften og tollforskriften. 
 
NHO mener at det er viktig å ha klare regler på avgiftsområdet, og avgiftsplikten på alle typer 
tobakks- og nikotinprodukter burde fremgå tydelig av avgiftsvedtaket.  
 
Når forbudet mot import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter oppheves, vil det blant 
annet bli tillatt å selge produkter med oppvarmet tobakk i Norge. I forslaget til endringer i 
avgiftsvedtaket er det innført egne produktkategorier for e-væske og andre nikotinvarer. Disse 
kategoriene omfatter ikke oppvarmet tobakk. Det gjør heller ikke de eksisterende kategoriene. 
NHO mener at det er viktig at avgiftsplikten på oppvarmet tobakk avklares i avgiftsvedtaket, og at 
satsen reflekterer forskjellene mellom oppvarmet tobakk og for eksempel vanlige sigaretter. 
 
Det er foreslått at e-væske skal defineres som væske som inneholder inntil 20 milligram nikotin 
per milliliter væske. Det fremkommer ikke av definisjonen at væsken må inneholde nikotin. Det 
må sluttes fra sammenhengen i regelverket. NHO mener at definisjonen bør klargjøres, slik at det 
fremkommer direkte at nikotinfri e-væske er avgiftsfri.  
 
NHO mener også at det bør vurderes om nikotinposer bør reguleres separat. I forslaget til nytt 
regelverket blir nikotinposer avgiftslagt som "andre nikotinvarer." Avgiftssatsene på ordinær snus 
og nikotinposer burde også avspeile forskjeller i skadevirkning. 
 
I forslagene til endringer i tollforskriften er det lagt til grunn at kvotene for kategorien "andre 
nikotinvarer" skal være lavere enn kategorien "andre tobakksvarer." NHO mener at disse 
kategoriene burde likebehandles i tollforskriften. Forskjellsbehandlingen fører blant annet til 
ulike tax free-kvoter på snus og nikotinposer som ikke kan begrunnes helsemessig. 
 
Direktoratet legger til grunn at det må gjøres endringer i dagens vedtak om tobakksvarer for at e-
væske og andre nikotinprodukter skal bli avgiftspliktige. Direktoratet mener at vedtaket § 2, som 
gir hjemmel for å ilegge avgift på varer som er ment eller egnet som erstatning for avgiftspliktige 
varer, kun gjelder erstatningsvarer som er tobakksvarer. Den kan dermed ikke kan benyttes til å 
innføre særavgift på e-væske og andre nikotinvarer. Bestemmelsen har blitt brukt til å ilegge 
urtesigaretter og vannpipemelasse av urter avgift som erstatningsvarer for tobakk, se 
særavgiftsforskriften § 3-1-1 (9) og (10). Hvis man legger direktoratets forståelse til grunn, er det 
ikke hjemmel til å beregnes avgift av slike produkter siden de ikke er tobakksvarer. 
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