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Horingsnotat - forslag til endringer i tollforskriften vedrorende 
meldeplikt for fartoy - elektronisk oyerforing av fartoysopplysninger 

1. 	Innledning 

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslar endring i tollforskriften §§ 3-3-1 og 3-3-2 som 
innebrer at ankomst med fartoy, opplysninger om last, besetning my. skal overfores 
elektronisk i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway (heretter betegnet 
SafeSeaNet). Det foreslas tilsvarende endringer i tollforskriften § 3-7-1 og 3-7-2 ved 
klargjore at melding ved avreise fra tollomradet ogsa skal avgis i dette systemet. Det 
legges opp til at regelverksendringene vil tre i kraft fra 1. juli 2015. 

Forslagene til endringer presiserer hvordan melding skal avgis, men har ikke betydning 
for hvem som skal avgi opplysninger og endrer ikke hvilke opplysninger som kreves i 
dag. 

Bakgrunnen for endringene er a sikre fullstendig implementering av Europaparlaments - 
og radsdirektiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som 
ankommer og/eller gar fra havner i medlemsstatene. Det foreligger vedtak i E0S-
komiteen fra 3. mai 2013 som innebrer forpliktelse til a implementere endringene i norsk 
regelverk. Direktivet stiller bl.a. krav til at melding skal gis for ankomst til tollomradet og 
at melding ikke kan gis i papirformat etter 1. juni 2015. Tolloven ble endret med virknirtg 
fra 1. januar 2014 og tollforskriften med virkning fra 1. september 2014 slik at det ble stilt 
krav til at melding skal gis for ankomst, jf. endringer i tolloven § 3-1 ved by 13. desember 
2013 samt ved endring i tollforskriften §§ 3-3-1, 3-3-2 og 3-7-1 ved forskrift 28. august 
2014. Forslagene som fremmes ná presiserer at det er krav om elektronisk overforing i 
SafeSeaNet av fartoysopplysninger. 

Endringene ivaretar behovene for a etablere et Single Window- konsept som kopler 
SafeSeaNet, e-customs og eventuelle andre elektroniske systemer i E0S-omradet sammen. 
SafeSeaNet i Norge er opprettet av Kystverket i 2005 og er et nasjonalt meldingssystem 
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for slcipsfarten. Tollvesenet er med i samarbeidet om SafeSeaNet, og har grensesnitt mot 
aktorer som har plikter etter tollregelverket. Det foreslas at dette systemet i tollforskriften 
betegnes som «SafeSeaNet Norway». 

For nrmere informasjon om det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet, se Kystverkets 
hjemmeside : www.kvstverket.no.  

Det vises videre for nwrmere informasjon om direktiv 2010/65/EU og de gjennomforte 
endringer knyttet til tidspunkt for overforing av opplysninger i tolloven og tollforskriften 
til horingsbrev fra Toll- og avgiftsdirektoratet 7. juni 2013. Horingsdokumentene fra er 
lagt ut pa tollvesenets hjemmeside: 
http://www.toll.no/nogelles/regelverk/horinger/avsluttede/forslag-til-endring-av-tolloven--3-3-  
og-tollforskriften—horind  

Det bes om horingsinstansenes merknader irmen 12. juni 2015. 

Direktoratet ber om at horingsinstansene vurderer behovet for irmspill fra underliggende 
etater/enheter, og eventuelt videresender horingsdokumentene til disse. 

Horingsirmspillene kan sendes elektronisk til tad@toll.no  eller per post til Toll- og 
avgiftsdirektoratet, Toll- og merverdiavgfftsseksjonen, Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo. 
Eventuelle sporsmal i forbindelse med horingen kan rettes til saksbehandler. 

2. 	Gjeldende rett 

Tolloven § 3-3, jf. tollforskriften § 3-3-1 og tollforskriften § 3-3-2 innebrer i dag at det 
skal avgis melding til tollvesenet for fartoy ankommer tollomradet. Som hovedregel skal 
melding gis 24 timer for ankomst til tollomradet eller nar fartoyet forlater forrige havn der 
reisen varer mindre enn 24 timer. Det skal innen samme fist fremlegges 
fartoysdeklarasjon, lastedeklarasjon, besetningsdeklarasjon og proviantdeklarasjon. 
Tollvesenet kan videre kreve fremlagt passasjerliste, besetningsliste og vare som ikke skal 
losses. Det gjelder unntak fra enkelte av dokumentasjonskravene for visse typer fartoy, jf. 
§ 3-3-2 syvende til og med 10. ledd. 

I praksis avgis fartoysinformasjon ved at fartoyet eller dennes representant melder fra om 
ankomst elektronisk i SafeSeaNet ved bruk av relevant FAL-dokumentasjon, eller at 
melding sendes til tollvesenet direkte, for eksempel pr. faks basert pa denne 
dokumentasjonen. 

Ved avreise skal det gis melding etter tollforskriften § 3-7-1 og fremlegges dokumenter i 
henhold til § 3-7-2. Melding skal gis i god tid for avreise, i apningstiden. 
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3. Krav til elektronisk overforing og formater - direktivets krav 

Direktivet om rapporteringsformaliteter for skip irmgar i arbeidet med a etablere ett 
europeisk sjotransportomrade uten barrierer. Direktiv 2010/65/EU artikkel 5 og 6 
innebaner krav til at medlemsstatene skal etablere et system senest 1. jurti 2015 som sikrer 
at all informasjon kan avgis elektronisk samlet pa et sted (Single Window), og som skal 
gjore relevant informasjon tilgjengelig for nasjonale myndigheter og andre land i 
SafeSeaNet. SafeSeaNet forutsetter at informasjon skal overfores elektronisk. Med 
elektronisk overforing skal forstas at informasjon skal overfores digitalt i et reviderbart, 
strukturert format. 

Direktivet artikkel 7 stiller krav til at papirbasert fremleggelse av dokumenter som er 
palagt etter EU-regelverket ikke skal kurme aksepteres etter nevnte dato. Direktivet 
forutsetter at overforing baseres pa standarder som utvikles innenfor rammen av den 
internasjonale sjofartsorganisasjonen (IMO), og at det benyttes elektrortiske versjoner 
fremfor papirbaserte standardskjema fra FAL-konvensjonen (IMOs konvensjon om 
forertkling av internasjonal maritim trafikk 9. april 1965). 

4. Toll- og avgiftsdirektoratets vurderinger og forslag 

Kravet i direktivet artikkel 7 om elektronisk overforing av fartoysopplysninger foreslas 
gjennomfort ph tollomradet ved endringer i tollforskrfften §§ 3-3-1 og 3-3-2 samt §§ 3-7-1 
og 3-7-2, jf. tolloven §§ 3-3 armet ledd og 3-7 annet ledd. Endringene klarlegger at 
overforing av opplysninger na vil vre obligatorisk i SafeSeaNet, og ildce frivillig som i 
dag. Det vil were funksjonaliteten i meldingssystemet og de til enhver tid gjeldende 
formater som meldingssystemet gir mulighet for a benytte, som vil vre styrende for 
melding og fremleggelse av dokumenter. 

Det foreslas videre endringer som er folge av at dokumenter skal overfores i en 
elektronisk limning, herunder endring i terminologi. Det foreslas endringer som 
tydeliggjor at melding og overforing av dokumenter skal skje samtidig. 

Melding etter § 3-3-1 og overforing av dokumenter etter § 3-3-2 vil ved bruk av det 
elektroniske meldingssystemet skje samtidig. Det foreslas pa denne bakgrunn klargjort at 
melding om ankomst etter § 3-3-1 ogsa kan gis av andre pa forerens vegne. 
Forutsetningen om at andre kan opptre pa forerens vegne er presisert i alle 
bestemmelsene. 
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Begrepet dokument i offentlighetslovens forstand omfatter ogsa elektronisk overforing og 
foreslas viderefort som begrep i tollforskriften. Det er for ovrig ikke foreslatt endringer i 
begrepene som benyttes for A angi hvilke dokumenter som skal overfores. 

4.1 Nwrmere om endringsforslaget 

Tollforskriften § 3-3-1 

Tollforskriften § 3-3-1 om meldeplikt for fartoy foreslas endret ved at det i nytt annet ledd 
tas inn en regel om at melding skal gis i SafeSeaNet Norway. I forskriften § 3-3-1 femte 
ledd (nytt sjette ledd) foreslas det at fartoy urmtas fra muligheten til a kunne levere 
ankomstmelding i form av ruteplan. Bakgrunnen for dette er at SafeSeaNet forutsetter at 
melding skal gis ved hvert anlop. 

Tollforskriften § 3-3-2 

Tollforskriften § 3-3-2, som stiller krav til de dokumenter som skal fremlegges for 
ankomst, foreslas endret ved at det presiseres i forste ledd at dokumentene skal 
fremlegges i SafeSeaNet nar melding gis etter § 3-3-1. I femte ledd foreslas videre 
endringer som er en konsekvens av at SafeSeaNet benyttes som meldingsplattform. 
Meldingsplattformen krever irmlogging, og det avgis en meldingskvittering fra systemet. 
Det irmfores en plikt til a legge frem meldingskvittering. Bestemmelsens niende ledd slik 
den er utformet i forslaget under, irmebaerer at adgangen som passasjerfartoy i rutetrafikk 
i dag har til a legge frem fartoysdeklarasjon etterskuddsvis en gang i maneden utgar. 
Bakgrunnen for dette er at informasjonen skal fremlegges elektronisk i forkant, i 
SafeSeaNet. 

Tollforskriften § 3-7-1 

Tollforskriften § 3-7-1 forste ledd endres silk at det fremgar at melding om avreise skal gis 
elektronisk i SafeSeaNet. Meldingssystemet setter ikke begrensning knyttet til at melding 
skal gis i apningstiden hos tollvesenet. Endringen innebeerer at denne forutsetningen ikke 
lenger skal gjelde for fartoy. I bestemmelsens armet ledd gjores en tilsvarende endring 
som i § 3-3-2 niende ledd ved at adgangen til A gi forhandsmelding i form av en ruteplan 
fjernes. 

Tollforskriften § 3-7-2 

Bestemmelsen foreslas endret ved at det presiseres at dokumentene skal overfores 
elektronisk i SafeSeaNet. 
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5. Okonomiske og administrative konsekvenser 

Toll- og avgiftsdirektoratet bar i forbindelse med at det ble stilt krav til fremleggelse av 
opplysninger for ankomst anslatt tollvesenets samlede systemkostnader knyttet til 
nodvendige tilpasninger i SafeSeaNet til om lag 1 million kroner. Videre at det matte 
paregnes noe mer administrative kostnader knyttet til okt mottak av elektroniske 
meldinger. Hva gjelder konsekvenser for skipsfarten ble det antatt at de forenklinger som 
SafeSeaNet innebrer oppveier kostnadene, og at forslaget pa sikt vil gi okonomiske 
besparelser. 

Forslaget som na fremmes og som innebaner at elektronisk fremleggelse av dokumenter 
blir pakrevet bar ikke noen ytterligere konsekvenser for tollvesenet, idet systemet er 
tilrettelagt for elektronisk overforing. De aller fleste fartoy benytter videre SafeSeaNet i 
dag, og oppfyller dermed de vilkar som stilles til elektronisk fremleggelse. Tollvesenet er 
kjent med at rutegaende fartoy i liten grad bar tilrettelagt for rapportering i SafeSeaNet. 
For disse vil det i en startfase kunne innebane noe Ate kostnader og endringer i 
administrative rutiner. pa sikt antar vi endringene vil gi okonomiske besparelser. 

For a kunne benytte SafeSeaNet i dag som en frivillig løsning, er det nodvendig med 
tillatelse (autorisasjon) fra tollvesenet. Kravet til tillatelse vil avvikles nar bruk av 
losningen blir pliktig. 

6. Direktoratets utkast til forskriftstekst 

I forskrfft 17. desember 2008 nr. 1502 til by om toll og vareforsel (tollforskriften) gjores 
folgende endringer. Forskriftsbestemmelsene slik de vil lyde irmtas i sin helhet, hvor ny 
tekst er markert i kursiv: 

§ 3-3-1. Meldeplikt om ankomst til bestemmelsessted 

(1) Foreren av et fartoy som skal ankomme sted i tollomxidet, plikter a melde fra til 
tollmyndighetene om ankomsten minst 24 timer pa forhand, eller 
a) senest nar fartoyet forlater forrige havn der reisen varer mindre enn 24 timer, eller 

b) hvis ankomsthavnen eller ankomsttidspunktet er ukjent eller endres under reisen, 
sã snart opplysningene er kjent. 

2) Melding etter forste ledd skal gis elektronisk i SafeSeaNet Norway. Melding kan gis av andre pa 
forerens vegne. 



Side 6 

(3) Foreren av tog og motorvogn som ankommer sted i tollomradet, plikter a melde fra til 
tollmyndighetene om ankomsten snarest mulig, dersom transportmiddelet bringer varer som er 
omfattet av melde- og fremleggelsesplikt etter tolloven § 3-1. Ved ankomst utenom 
apningstiden, skal foreren gi melding senest ved apningstidens begynnelse. 

(4) Barer av luftfartoy som er gitt tillatelse til a ga til lufthavn uten internasjonal status skal 
melde fra til tollmyndighetene om ankomst pa forhand. 

(5) Forer av luftfartoy som ankommer lufthavn med internasjonal status, plikter a melde fra til 
tollmyndighetene om ankomsten snarest mulig. Ved ankomst utenom apningstiden, skal 
foreren gi melding senest ved apningstidens begynnelse. 

(6) For andre transportmidler enn fartoy kan melding om ankomst skje ved en fast ruteplan 
eller ved melding om den enkelte ankomst pa forhand. Dersom et slikt transportmiddel 
som bar gilt melding pa forhand ankommer til annet tidspunkt eller til annet sted enn 
oppgitt i meldingen, skal foreren melde fra til tollmyndighetene om dette sá snart 
opplysningene er kjent. 

(7) Barer av motorvogn eller fritidsfartoy som er unntatt for melde- og fremleggelsesplikt etter § 
3-1-13 og § 3-1-14 er unntatt fra meldeplikt etter tolloven § 3-3. Det er et vilkar for urintaket at 
det i motorvognen eller av medfolgende passasjerer bare medbringes reisegods som er tollfritt 
etter § 5-1-1 til § 5-1-3 og § 6-1-1 og kan innfores uten tillatelser fra andre myndigheter. 

(8) Barer av norsk fartoy som har vare fra fiske og fangst om bord og forer av fartoy som bar 
petroleumsprodukter og rnineraler fra norsk del av kontinentalsokkelen om bord, er uruitatt fra 
meldeplikt etter tolloven § 3-3 dersom 

a) fartoyet ikke bar andre ufortollede varer om bord, og 
b) fartoyet ikke bar anlopt havn utenfor tollomradet 

(9) Barer av luftfartoy som vil bruke en landingsplass for smafly etter § 3-2-2 skal legge frem 
kopi av fullstendig utfylt reiseplan til Toll- og avgiftsdirektoratet senest fire timer for ankomst. 
Dersom ankomsttidene som er oppgitt i reiseplanen senere onskes endret, skal direktoratet 
snarest underrettes om endringen. Det samme gjelder kanselleringer. 

§ 3-3-2. Dokumenter ved melding om ankomst med fartoy 

(1) Nfir melding gis etter § 3-3-1, skal folgende dokumenter overfores til tollmyndighetene i 
SafeSeaNet Norway. 

a) fartoysdeklarasjon 
b) lastedeklarasjon 
c) besetningsdeklarasjon 



Side 7 

d) proviantdeklarasjon. 

(2) Forerens opplysningsplikt etter forste ledd bokstav b omfatter ikke varer som fartoyets 
passasjerer har med og som det ikke betales saerskilt frakt for. 

(3) Dersom endringer oppstar i dokumenter nevnt i forste ledd bokstav a) til c) etter 
opprinnelig melding, plikter foreren eller den som handler pa dennes vegne a oppdatere 
dokumentene snarest mulig, og senest ved passering inn i norsk tollomrade. Dersom 
vesentlige endringer oppstar i dokumenter nevnt i forste ledd bokstav d) etter opprirmelig 
melding, plikter foreren eller den som handler pa' dennes vegne a oppdatere dokumentene 
snarest mulig, og senest ved passering inn i norsk tollomrade. 

(4) Dersom lasten skal losses ved flere steder i tollomradet, skal lastedeklarasjonen vre 
spesifisert for hvert lossested. 

(5) Foreren eller den som handler pa dennes vegne skal kontrollere at meldingskvittering mottas. 
Ph foresporsel skal det legges frem meldingskvittering og all tilgjengelig dokumentasjon som 
kan bekrefte at opplysningene i dokumentene nevnt i forste ledd er riktige. Foreren eller 
den som handler pa dennes vegne skal ogsa legge frem dokumenter som er utstedt eller brukt 
av avgangslandets tollmyndigheter og som irmeholder opplysninger om lasten, 
beholdnirtger av proviant og lignende. Tollmyndighetene kan kreve en bekreftet 
oversettelse av dokumentene. 

(6) I tillegg til dokumentene som nevnt i forste ledd, skal folgende dokumenter overfores i 
SafeSeaNet Norway dersom tollmyndighetene krever det: 

a) passasjerliste 
b) besetningsliste 
c) opplysninger om vare i fartoyet som uten lossing skal folge transportmiddelet ut igjen 
av tollomradet. 

(7) Fewer av fartoy som har petroleumsprodukter og mirteraler fra norsk del av 
kontinentalsokkelen om bord, er unntatt fra plikten til a overfore dokumenter etter forste 
ledd dersom 

a) fartoyet ikke har ufortollet proviant om bord, og 
b) fartoyet ikke har anlopt havn utenfor tollomradet. 

(8) Forer av turistfartoy (flytende hotelier og lignende) i cruisef art er unntatt fra plikten til 
overfore besetnings- og proviantdeklarasjon etter forste ledd, dersom fartoyet ikke 

bringer med vare som skal losses her i landet. Tollmyndighetene kart kreve a folge 
fartoyet pa rederiets bekostning mens det er i tollomradet. 
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(9) Barer av passasjerfartoy i fast rutetrafiklc er unntatt fra plikten til a overfore proviant-
og besetningsdeklarasjon etter forste ledd. 

(10) Forer av forsyningsfartoy fra norsk del av kontinentalsokkelen er unntatt fra kravet til 
overfore 

a) fartoysdeklarasjon 
b) besetnings- og proviantdeklarasjon dersom fartoyet ikke bringer med ufortollet 
proviant. 

§ 3-7. Meldeplikt ved avreise fra tollomradet - s.Trskilt eksporttillatelse 

§ 3-7-1. Meldeplikt ved avreise fra tollomradet 

(1) Forer av luftfartoy og tog som skal forlate tollomradet skal i apningstiden gi melding 
til tollmyndighetene i god tid for avreisen. Forer av fartoy skal i god tid for avreisen gi slik 
melding elektronisk til tollmyndighetene i SafeSeaNet Norway. 

(2) Forer eller den som handler pa dennes vegne kan melde fra om avreisen til 
tollmyndighetene ved en forhaMdsmelding. For annet transportmiddel enn fartoy kan 
forhandsmelding gis som en fast ruteplan. Dersom avreise skjer til annet tidspunkt eller 
til annet sted enn oppgitt i forhandsmelding eller ruteplan skal det meldes fra om dette. 

(3) Forer av fritidsfartoy er unntatt fra kravet om melding for avreise. Det er et vilkar for 
urmtaket at det i fartoyet bare medbringes varer som er urmtatt fra deklareringsplikten i § 
4-11-2. 

(4) Ferrer av marinefartoy er unntatt fra kravet om melding til tollmyndighetene for 
avgang. 

(5) Forer av norsk fiskefartoy og forer av fartoy som skal til norsk del av 
kontinentalsokkelen, er unntatt fra meldeplikt etter tolloven § 3-7 dersom 

a) fartoyet ikke har ufortollede varer om bord, og 
b) fartoyet ikke skal ardope havn utenfor tollomradet. 

(6) Ewer av smafly (luftfartoy med hoyeste tillatte startvekt til og med 5700 kg og som er 
godkjent for maksimalt ti passasjerer), skal gi melding til Toll- og avgiftsdirektoratet om 
avreise sertest fire timer for avgang. § 3-3-1 femte ledd om levering og endring av 
reiseplan gjelder tilsvarende. 

§ 3-7-2. Dokumenter ved avreise med fartoy 
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(1) Forer av fartoy, eller den som handler pa dennes vegne, og som har tatt om bord last skal 
nar melding gis etter § 3-7-1 overfore folgende dokumenter til tollmyndighetene i SafeSeaNet 
Norway: 

a) fartoysdeklarasjon 
b) lastedeklarasjon eller manifest. 

(2) § 3-3-2 annet og femte ledd om forers opplysningsplikt gjelder tilsvarende for utforsel 
av vare med fartoy. 

(3) Forer av fartoy til norsk del av kontinentalsoklcelen er unntatt fra lcravet om a overfore 
dokumenter som nevnt i forste ledd. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

