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Svar på høring - forskrift til lov om inn- og utførsel av varer og forskrift til
lov om tollavgift
Forsvarsdepartementet viser til Tolletatens høringsbrev av 11. mars 2022 om forslag til forskrift
til lov om inn- og utførsel av varer (vareførselforskriften) og forskrift til lov om tollavgift
(tollavgiftsforskriften).
Vareførselforskriften
Forsvarsdepartementet har følgende kommentar til vareførselforskriften;
 Til § 4-1-6 (5)
Tolletaten viderefører samme ordlyd i vareførselforskriften § 4-1-6 (5) som den har i
tollforskriften 4-10-2 (5): «Vare som innføres i forbindelse med militærøvelser der
utenlandske NATO-styrker og styrker fra land som er med i Partnerskap for fred deltar, kan
deklareres ved at styrkene legger frem NATOs formular 302». Forsvarsdepartementet
mener ordlyden her bør endres til det følgende: «Vare som utenlandske NATO-styrker og
styrker fra land som er med for Partnerskap for fred innfører i tjenesteøyemed, kan
deklareres ved at styrkene legger frem NATOs formular 302». Bakgrunnen for dette er at
NATO SOFA, som er bakgrunnen for regelen om tollfrihet, dekker mer enn innførsel til
øvingsvirksomhet. Den dekker alle besøk av allierte styrker har til landet i tjenesteøyemed.
Bestemmelsen vil dermed være mer dekkende, og man unngår å møte på utfordringer der
det kommer styrker til landet som skal annet enn å delta på militærøvelse.
 Til § 8-1-1 (1) litra c
Tolletaten har i forslaget til ny forskrift fjernet setningen «utenlandske NATO- eller
Partnerskap for fred-styrker». Endringen vil ha liten praktisk betydning siden unntaket
fortsatt vil gjelde for «personer som på annen måte representerer NATO i Norge».
Forsvarsdepartementet kan ikke se at allierte som er på øving- og trening i Norge, og som
reiser med NATO travel order, ikke vil komme inn under setningen «personer som på en
annen måte representerer NATO i Norge». Tolletaten har rett i at bestemmelsen, slik den er
utformet i dag, går lenger i å avskjære adgangen til kontroll enn det som følger av Norges
folkerettslige forpliktelser. Men hvis formålet med å fjerne setningen «utenlandske NATO-
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eller Partnerskap for fred-styrker» har vært å få en adgang til kontroll som ikke går lenger
enn Norges folkerettslige forpliktelser, er Forsvarsdepartementets mening at disse fortsatt vil
være unntatt slik kontroll under setningen «personer som på en annen måte representerer
NATO i Norge». Tolletaten må vurdere om også setningen «personer som på en annen
måte representerer NATO i Norge» også skal fjernes. Hvis ikke så må det gis en utfyllende
redegjørelse på hvem det er tenkt skal komme inn under dette unntaket. Hvis det ikke finnes
annet NATO personell ut over «utenlandsk personale ved NATOs hovedkvarter» som skal
være unntatt, vil setningen være overflødig og kan fjernes.
Tollavgiftsforskriften
Forsvarsdepartementet har ingen kommentarer til tollavgiftsforskriften.
Med hilsen

Henning Vaglum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Svein Lystrup
kommandør
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