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Høringssvar – utkast til EU-forordning om grensekryssende pakkepost
Forbrukerrådet er opptatt av å redusere forbrukernes ulemper og kostnader forbundet med netthandel på
tvers av landegrensene. Alt for lavt innslagspunkt for toll, betydelige fortollingsgebyrer hos Posten og
uoversiktlige fraktgebyrer fra ulike transportleverandører bidrar til at mange norske forbrukere vegrer seg
for å bestille småvarer i utenlandske nettbutikker.
Utkastet til EU-forordning om grensekryssende pakkepost inntil 31,5 kilo vil bidra til økt åpenhet om
fraktpriser hos større transportselskaper. Slik økt åpenhet og konkurranse vil forhåpentligvis også bidra til
reduserte priser for forbrukerne, og slik kunne stimulere til økt grensekryssende handel.
Forbrukerrådet vil videre peke på at forordningen vil innebære et styrket og mer effektivt tilsyn, samtidig
som mindre transport- og leveringsselskaper med færre enn 50 ansatte unntas fra rapporteringsplikten.
Forbrukerrådet vil på denne bakgrunn anbefale at forordningen tas inn i norsk regelverk etter at utkastet er
vedtatt og tatt inn i EØS-avtalen.
Forbrukerrådet vil parallelt oppfordre norske myndigheter til å heve grensen for toll og avgiftsfri handel,
eksklusiv frakt og forsikringskostnader, til 500 kroner. Etter at grensen hadde stått stille på 200 kroner i
flere tiår, ble denne grensen omsider økt til 350 kroner i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet
for 2015. Samtidig bør Postens fortollingsgebyr på 146 kroner for forenklet fortolling og behandling av
småforsendelser fra utlandet til en verdi fra 350 kroner inntil 3.000 kroner reduseres. I sum vil økt
tollgrense og redusert fortollingsgebyr kunne bidra til økt handel over landegrensene ved at norske
forbrukeres kostnader reduseres betydelig når de mottar småpakker fra utenlandske nettbutikker. Dersom
det i tillegg også etableres en egen nettbasert og digital løsning for selvfortolling og innbetaling av moms og
eventuell toll for småpakker vil hele prosessen kunne forenkles betydelig.
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