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Til: 

Skattedirektoratet 

Tolldirektoratet 

 

     Oslo, 18. mars 2021 

 

Høring – Forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre 

nikotinvarer. 

 

Philip Morris Norway AS (PMN) viser til høringsbrevet med vedlegg datert 2. februar 2021 og takker 

for muligheten til å komme med innspill. 

PMN støtter jevnt over forslagene i høringsnotatet. Vi jobber for en røykfri fremtid, og er derfor 

positive til myndighetenes tobakksstrategi med reduksjon av helseskader for voksne røykere som 

ellers ville fortsatt å røyke, samtidig som man forhindrer tobakk- og nikotinbruk hos ikke-røykere og 

ungdom. 

Våre håp og forventinger til et nytt skatteregime for e-sigaretter og nikotinvarer er: 

- At det blir enkelt å håndtere og overholde for importører og markedsaktører. 

- At skattenivåene knyttes til prinsippet om risikobasert beskatning. Med andre ord, at produkter 

med høyest helseskadelig effekt beskattes mest. 

- Et skatteregime som gir betydelig skattedifferensiering i forhold til skattenivået for brennbare 

tobakksprodukter. Dette for å etablere et insitament for de nye og mindre skadelige produktene 

som nå vil bli tillatt for salg i Norge, og for å fremskynde at voksne røykere bytter ut brennbare 

tobakksprodukter helt.  

- Et system for beskatning av nye nikotinvarer1 etter vekt på substansen som inneholder nikotin. 

- Et system for beskatning av væsker for e-sigaretter per milliliter væske. Dette fordi det er enklest 

å håndtere og gjør det enklere å håndheve innbetaling av skatt, i tillegg til at det er det vanligste 

systemet i verden og i EU (14 av 14 medlemsland) i de landene som har avgift på væske for e-

sigaretter. 

- Et system som unngår mulige skattesmutthull og uttynning av nikotinholdige løsninger, ved at 

både nikotinholdige og nikotinfrie væsker for e-sigaretter inkluderes. 

 
1 Som per definisjon fra forslag om innføring av særavgift: Andre nikotinprodukter inkluderer 

produkter som inneholder nikotin til bruk i munn eller nese, med unntak av e-væske, og inkluderer 

ikke produkter som inneholder tobakk. 
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Gitt forsinkelsen ved implementeringen av Direktiv 2014/40/EU i EØS-avtalen, anser vi det ønskelig 

at implementeringen som foreslått av myndighetene i høringsnotatet til Stortinget blir implementert 

så fort som juridisk mulig. 

Kategorien med oppvarmede tobakksprodukter (oppvarmede, ikke-brennbare produkter) håndteres i 

høringsnotatet og er også en kategori som dekkes av implementeringen av EUs tobakksdirektiv (nye, 

røykfrie tobakksprodukter). Det virker derfor logisk å benytte denne muligheten til samtidig å skape 

en separat kategori for oppvarmede tobakksprodukter, da de er ikke-brennbare produkter som e-

sigaretter og andre nye nikotinvarer og har forskjellig produktkarakteristikk sammenlignet med 

brennbare tobakksprodukter. 

Videre vurderer vi det hensiktsmessig om norske myndigheter har en sammenhengende tilnærming 

med det nye Harmonized System (HS 2022) som ble avtalt i WCO (World Customs Organization), og 

som vil tre i kraft fra 1. januar 2022. 

Med HS 2022, ble en ny overskrift, 2404, lagt til under avsnitt 24 og vil dekke ikke-brennbare 

alternativer slik som oppvarmede tobakksprodukter, væsker til e-sigaretter (med eller uten nikotin) 

og snus: 

• Ny overskrift 2402: «Produkter som inneholder tobakk, rekonstituert tobakk, nikotin eller 

tobakk- eller nikotinsubstitutter, beregnet til ikke-brennbare inhalasjon, andre nikotinholdige 

produkter beregnet for inntak av nikotin inn i kroppen» 

• Oppvarmede tobakksprodukter dekkes under den nye undertittelen 2402.11 definert som 

«Produkter beregnet til ikke-brennbar inhalasjon som inneholder tobakk eller rekonstituert 

tobakk» 

• Væsker til e-sigaretter som inneholder nikotin dekkes under den nye undertittelen 2402.12 

definert som «Produkter beregnet til ikke-brennbar inhalasjon, andre som inneholder 

nikotin» og nikotinfrie væsker til e-sigaretter dekkes under den nye undertittelen 2404.19 

definert som «Produkter beregnet til ikke-brennbar inhalasjon, andre» 

• Orale nikotinprodukter som snus dekkes under den nye undertittelen 2404.91 definert som 

«Andre produkter som inneholder nikotin beregnet for inntak av nikotin inn i kroppen, for oral 

bruk» 

Ved å bruke en konsekvent tilnærming for definisjonen og klassifiseringen av produkter vil det gi en 

større juridisk sikkerhet for aktører og bidra i kampen mot skattesvindel, skatteunndragelse og 

ulovlig handel over grensene. Det vil bidra til en bedre administrering ved å karakterisere og 

identifisere produkter på en konsekvent måte med toll på et globalt nivå og støtte en klar og 

forutsigbar regulering. 

I samme kontekst kan erfaringene fra EUs medlemsstater og andre lands beskatning av oppvarmede 

tobakksprodukter bli vurdert når skattestruktur og skatterater for den nye kategorien for 

oppvarmede tobakksprodukter blir etablert. 16 medlemsland og Storbritannia lagde egne særavgifter 

for oppvarmede tobakksprodukter. 14 av disse 17 landene anvender en full spesifikk særavgift for 

oppvarmede tobakksprodukter basert på vekten til tobakksblandingen. I EUs medlemsstater er 

skattenivået for oppvarmede tobakksprodukter betraktelig lavere enn for sigaretter, majoriteten av 

medlemsstatene anvender en skatterate som er sammenlignbar med den til rulle- eller pipetobakk. 
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Det ligger også et betraktelig potensiale i å fremme folkehelsen ved at flere voksne røykere, som 

ellers hadde fortsatt med røyking, erstatter sigaretter og andre brennbare tobakksprodukter med 

mindre skadelige alternativer. Denne vurderingen bør gjenspeiles i det pågående arbeidet med 

skattesystemer og rater. 

 

Med vennlig hilsen 

 

(sign.) 

Pia Prestmo 

Manager External Affairs 

Philip Morris Norway AS  


