Ref: 2020/1338 - We Care As
Hei,

Det ble sendt en email i går til dere Klokken 23:22 fra email adressen
ma@nordamp.no <mailto:ma@nordamp.no> vedrørende innspill til
Høringsnotatet. Den var ikke ferdig når den gikk ut med et uhell.
Vennligst se bortifra den emailen. Vedlagt under her er våre innspill til
«Høringsnotat – forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre
nikotinvarer».

Innspill:

* § 3-1-1 nytt ellevte til trettende ledd:

E-væske som inneholder og ikke inneholder nikotin burde spesifiseres og
teksten endres slik at det kommer tydelig frem at e-væske som ikke
inneholder nikotin omfattes ikke av særavgiften. Det vil være veldig
spesielt om Norge går i helt motsatt retning av alle andre EU-land.
Nikotinfrie varer burde dermed heller ikke være underlagt tollkvoter. Denne
påstanden kan også begrunnes med en sammenligning med nikotinfri snus og
alkohol fritt øl som ikke har særavgifter.

* Innspill til pkt 8. Administrative og økonomiske konsekvenser

Det virker ikke å ha tatt høyde for i særlig grad de økonomiske
konsekvensene for brukere av e-sigaretter uten nikotininnhold. Det har ikke
blitt opplyst om et grunnlag for innføringen av tollkvoter og særavgifter
som rammer e-væske uten nikotin. Dette burde belyses bedre.

* Innspill til pkt 9. Forslag til endring i særavgiftsforskriften
Om det blir en innføring av særavgifter på e-væske med nikotin, så mener vi
at det det ville være naturlig å legge seg på listen til øvrige europeiske
land som også opererer under samme TPD. I og med at Norge er sent ute med å
tillate e-væske med nikotin så finnes det et rikt utvalg av land som
allerede har innført denne særavgiften og Norge burde ligge på et
tilsvarende nivå.

* Land Pris pr. ml
* Kypros EUR 0.12
* Danmark EUR 0.27
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Estland EUR 0.2
Finland EUR 0.3
Hellas EUR 0.1
Ungarn EUR 0.15
Italia EUR 0.08
Latvia EUR 0.01
Litauen EUR 0.12
Polen EUR 0.11
Portugal EUR 0.3
Romania EUR 0.1
Slovenia EUR 0.18
Sverige EUR 0.2

Gjennomsnitt EU: EUR 0.15 – NOK 1.56 pr. ml.
Gjennomsnitt i Skandinavia EUR 0,235 pr. ml.

Basert på EU-landene sitt gjennomsnitt så vil det utgjøre en særavgift på
+/- 1.56 kroner pr. ml. for e-væske som inneholder nikotin og 0 kr pr. ml.
for e-væske som ikke inneholder nikotin. Dette ville vært et naturlig nivå
for særavgiftene.

Om taxfree kvote
E-juice som ikke inneholder nikotin burde ikke omfattes av tollkvoten som
definerer mengden tobakksvarer som kan føres inn i landet basert på vekt og
mengde, da det ikke burde klassifiseres som tobakksvarer. E-væske uten
nikotin burde reguleres som tollfrie varer og omfattes av satte
beløpsgrenser.

Øvrig:

Når en bransje skal reguleres bør det underbygges med fornuftige
forutsetninger for videre drift i etterkant. We Care As har vært en aktiv
aktør innenfor denne bransjen siden 2016, å er i dag norges ledende aktør.
Vi synes det er litt uheldig at aktørene i markedet ikke har blitt tatt mer
til råds i en såpass omfattende reguleringsprosess av bransjen. Her kunne og
kan vi fremdeles bistå mye med vår kunnskap om markedet og produktene. Vi
ønsker all dialog rundt dette velkommen.
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