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Høring – endring i tolloven § 5-10 kjøtt fra egen jakt 

 

1. Innledning 

 

Tolldirektoratet forestår på vegne av Finansdepartementet (FIN) høring med forslag om 

endringer i reglene om innførsel av kjøtt fra egen jakt. Det foreslås en ny bestemmelse i 

tolloven § 5-10. som viderefører forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative 

tollnedsettelser (FAT-forskriften) § 19. Reglene innebærer at jegere innenfor en fastsatt kvote 

ikke skal svare toll for kjøtt fra egen jakt. 

FAT-forskriften § 19 ga tidligere regler om tollfri kvote for 75 kg jaktkjøtt til jegere for bruk i 

egen husholdning. Denne bestemmelsen ble imidlertid opphevet av Landbruks- og mat-

departementet (LMD) i forbindelse med en større regelverksrevisjon, med virkning fra          

1. april 2016.1  

Tollmyndighetene mener at regelen om tollfritak for kjøtt fra egen jakt bør videreføres, og at 

dette mest hensiktsmessig slik LMD foreslår i tilknytning til regelverksrevisjonen, bør 

reguleres i tolloven kapittel 5. Nærmere regler kan fastsettes i tollforskriften. 

Det bes om høringsinstansenes merknader innen 6. mai 2019.  

Høringsinnspillene kan sendes elektronisk til post@toll.no eller per post til Tolldirektoratet, 

Rettsseksjonen, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo. Merk høringsinnspillet med vår referanse: 

17/17679. 

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til saksbehandler.  

 

2. Nærmere om regelverket  

 

FAT-forskriften § 19 innebar hjemmel for at tollmyndighetene kunne gi tollfritak for import 

av inntil 75 kg kjøtt fra egen jakt per jeger per kalenderår til bruk i egen husholdning. 

Bestemmelsen var gitt av LMD som var tildelt myndighet til å gi nærmere regler, jf. tolloven 

kapittel 9 om tollnedsettelser i budsjettåret. FAT-forskriften § 19 var begrenset til å hjemle 

fritak for toll, og hjemlet ikke fritak for merverdiavgift for kjøttet. 
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Bestemmelsen lød som følger:  

«Tollmyndighetene kan gi tollfritak for import av inntil 75 kg kjøtt fra egen jakt per jeger per 

kalenderår til bruk i egen husholdning.  

Importøren plikter å avgi skriftlig erklæring til tollmyndighetene om at vilkårene for tollfritak er 

oppfylt. Kjøttet skal deklareres ved innførsel.  

Det skal ikke søkes om tollnedsettelse til Landbruksdirektoratet.»  

Etter at FAT-forskriften ble opphevet har tollmyndighetene videreført gjeldende praksis. 

Ordningen innebærer at den som bringer med kjøttet må avgi en egen erklæring til toll-

myndighetene, samtidig som kjøttet også skal deklareres med fremleggelse av en toll-

deklarasjon. I praksis betyr dette at den reisende i tillegg til jaktkjøttet kan medbringe inntil 

10 kg kjøtt som en del av den toll- og avgiftsfrie kvoten som reisegods etter tolloven § 5-1, jf. 

tollforskriften § 5-1-2 første ledd bokstav e. Reisegodsandelen på 10 kg kan da innføres uten 

å måtte legge fram en egenerklæring eller tolldeklarasjon.  

 

3. Nærmere om forslaget 

 

Forslaget innebærer at regelen i FAT-forskriften § 19 om tollfritak for kjøtt fra egen jakt 

videreføres i en ny bestemmelse i tolloven § 5-10 og tollforskriften § 5-10 (ny § 5-10-1).  

Det foreslås at hovedregelen om tollfritak for kjøtt fra egen jakt fastlegges i lovbestemmelsen, 

og at nærmere regler gis i forskrift. I tollforskriften § 5-10-1 videreføres gjeldende 

begrensninger for ordningen på inntil 75 kg kjøtt fra egen jakt per jeger per kalenderår.  

Ordlyden i forslaget til ny bestemmelse i tollforskriften er noe forenklet. Dette er ikke ment å 

ha realitetsbetydning. Det følger ikke lenger et eksplisitt krav til at det skal gis skriftlig 

erklæring om at vilkår er oppfylt og at kjøttet skal deklareres. Det vises til at det følger av 

reglene i tolloven kapittel 4 at jaktkjøtt som omfattes av bestemmelsen må deklareres. Det vil 

som tidligere videre gjelde krav om melde og fremleggelsesplikt for jaktkjøttet etter reglene i 

tolloven kapittel 3. I forbindelse med at varer meldes, fremlegges og deklareres kan toll-

myndighetene kreve at de nødvendige opplysninger gis og nødvendig dokumentasjon 

fremlegges, jf. tolloven § 4-10 og tollforskriften 4-10. Det følger av tollforskriften § 4-10-3 at 

tollmyndighetene kan kreve at opplysningene gis skriftlig og på fastsatt skjema. Dersom det 

vurderes hensiktsmessig vil det således fremdeles kunne kreves en erklæring som i dag. 

Endringene i tolloven og tollforskriften har ikke betydning for regelverket for merverdi-

avgift. Merverdiavgift skal fortsatt svares for jaktkjøttet etter reglene i merverdiavgiftsloven 

§ 7-2. Nevnte bestemmelse oppstiller ikke fritak for merverdiavgift for jaktkjøtt, slik dette er 

gjort for kjøttkvoten for reisende som følger av tolloven § 5-1. jf. tollforskriften § 5-1. 
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Kjøttkvoten for reisende etter nevnte bestemmelser vil fortsatt komme i tillegg til kvoten for 

jaktkjøtt. Det kan m.a.o. fremdeles tas med 10 kg. kjøtt fra egen jakt uten å betale toll eller 

merverdiavgift ved hver grensepassering. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Forslaget innebærer en videreføring av tidligere gjeldende regler og praksis, og har følgelig 

ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.  

 

5. Ikrafttredelse 

 

Det legges opp til at endringene i tolloven og tollforskriften trer i kraft i løpet av annet halvår 

2019. 

 

6. Forslag til ny bestemmelse i tolloven § 5-10 og tollforskriften § 5-10 

 

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) gjøres følgende endringer ved  

at det tas inn en ny lovbestemmelse § 5-10: 

§ 5-10 Kjøtt fra egen jakt 

1) Toll skal ikke svares for kjøtt fra egen jakt til bruk i egen husholdning. 

2) Departementet kan gi forskrift om vilkår for og omfanget av tollfritak etter denne paragraf.  

I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres 

følgende endringer ved en ny forskriftsbestemmelse § 5-10: 

§ 5-10 Kjøtt fra egen jakt  

§ 5-10-1 Kjøtt fra egen jakt 

(1) Tollfritaket gjelder inntil 75 kg kjøtt fra egen jakt per jeger per kalenderår til bruk i egen 

husholdning.  

 


