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Moderne tollregler for et rettferdig næringsliv
Amazon, eBay og Zalando og en rekke andre utenlandske nettbutikker har for alvor gjort sin
inntreden hos den norske forbruker. Ifølge YouGou og Ehandel.com sin undersøkelse fra 2017 blir 6
av 10 nettkjøp gjort fra utenlandske nettbutikker. Verdens største netthandelaktør Alibaba.com
hadde i 2016 en omsetning på 8,85 millioner norske kroner i MINUTTET. Norske forbrukeres
handlevaner endre seg, og da må vi sørge for at tollreglene også blir modernisert.
Unge Høyre har alltid kjempet for et rettferdig næringsliv, hvor norske bedrifter ikke får fordeler eller
ulemper sammenlignet med utenlandske. Vi vil ha like konkurransevilkår for alle bedrifter og støtter
norsk næringsliv. At Solberg-regjeringen fra 01.01.2015 økte den såkalte tollfrigrensen fra 200 til 350
kroner, er ikke forenelig med det som er Høyre sin primære næringspolitikk. Her gis det en stor
konkurransefordel til utenlandske bedrifter som slipper å betale moms på produkter de selger til
norske forbrukere, forutsatt en totalpris mindre enn 350 kr. Unge Høyre ser med stor bekymring på
at det blir gitt særfordeler til utenlandske nettbutikker og ønsker derfor å fjerne tollfrigrensen
snarest.
Det blir ofte bruk som et argument mot å fjerne tollgrensen at tollreglene er tunge og kompliserte, at
fortollingsgebyrene er høye og at det derfor er en omfattende, byråkratisk prosess og fortolle all
netthandel. Dette er fordi dagens tollregler ikke er tilpasset dagens moderne, grenseoverskridende,
handel. Som en følge av dette går staten glipp av potensielt store inntekter. Unge Høyre mener vi må
ta tak i det som er problemet, nemlig selve tollreglene og ikke lage unntak. Vi ønsker å forenkle
tollreglene og lage en brukervennlig fortollingsportal: Dette vil gi både forbrukere og nettbutikker
mulighet til å fortolle varer enklere, billigere og raskere. Dette er den eneste måten vi kan sørge for
like konkurransevilkår, inntekter til staten og fornøyde forbrukere.
Unge Høyre vil:
 Heve tollfrigrensen
 Forenkle og modernisere tollreglene
 Opprette en brukervennlig fortollingsportal som vil gjøre fortolling enklere og billigere for
forbrukerne.

